
 

 

 

 

Heatmat en Heatcable 

 

 

                                                                                                                                              Heatmat                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Deze twee producten zijn niet meer weg te denken uit de wereld van 
vloerverwarming. 
In elk huis doen zich situaties voor waarbij vloerverwarming op elektriciteit 
de meest eenvoudige en comfortabele oplossing bied. 
 
De Heatmat en de Heatcable zijn beide producten, die een speciaal 
vervaardigde verwarmingskabel als basis hebben. De Heatcable wordt als 
losse twee geleider kabel ( dus zonder retour kabel) geleverd met een 
afgemeten weerstand en bij de Heatmat zit de kabel verwerkt op een mat 
waardoor dit eenvoudig te installeren is. 

Het systeem is onzichtbaar weggewerkt, dus leidingen en radiatoren 
behoren tot de verleden tijd. De warmtekabels kunnen op elke bestaande 
vloer worden gemonteerd, dit bespaart veel tijd en energie, omdat de men 
de bestaande ondervloer niet hoeft te slopen. 

 

De kabels nemen  maar 3 mm ruimte in beslag. Al de kabels hebben twee geleiders 
waardoor het vertrekpunt tevens het eindpunt is van het systeem. Het assortiment is zeer 
uitgebreid en voor elke ruimte is een kabel in te passen die geschikt is. 
Op deze manier kunnen zowel droge als natte ruimtes worden voorzien van ons 
uitgekiende verwarmingsysteem. 
 
De Heatmat is eenvoudig te installeren omdat de kabels zijn verwerkt op een mat met 
dubbelzijdig tape en ook de Heatcable is eenvoudig te installeren alleen moet men bij het 
installeren de afstanden van de lussen van de kabels zelf bepalen 

 

Het systeem is eenvoudig met een thermostaat aan te sturen. 

 

Heatcable 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 



 

 

 

     

 

lussen op 7,6 cm, breedte mat 50 cm, type  lussen op 8,6 cm, breedte mat 50 cm, type 

 

kabel ADSL1P (3,6-4,8) twee aderig geaard. kabel ADSL1P (3,6-4,8) twee aderig geaard 

Toepassing: geschikt voor droge en natte ruimtes.  Toepassing: geschikt voor droge en natte  ruimtes 

 

            
artikelnr.   oppervlak lengte vermogen  artikelnr. oppervlak lengte vermogen   

1002      1,6 m2    3,2 m  260 W  2001    1,8 m2    3,6 m  180 W   

1003      2,1 m2    4,2 m  340 W  2002    2,2 m2    4,4 m  220 W   

1004      2,6 m2    5,2 m  420 W  2003    2,9 m2    5,8 m  290 W    

1005      3,0 m2    6,1 m  500 W  2004    4,1 m2    8,2 m  410 W   

1006      4,2 m2    8,3 m  670 W  2005    5,6 m2   11,2 m  560 W   

1007      5,1 m2   10,2 m  810 W   2006    8,2 m2   16,5 m  820 W   

1008      6,1 m2   12,3 m 1000 W  2007   10,2 m2   20,3 m 1000 W   

1009      7,6 m2   15,1 m 1210 W  2008   11,8 m2   23,7 m 1200 W   

1010      8,8 m2   17,6 m 1400 W  2009   17,9 m2   35,8 m 1800 W   

   

Heatcable 2c 100W per lengte meter. 

  

  

10W per lengte meter kabel type ADSV. 

 

  

Toepassing: Voor ruimtes waarin veel 

 

  

omleidingen gemaakt moeten worden. 

 

      

    

  

      artikelnr. Verm. in lengte Oppervlak   

      6001 200W 18,9 2m²   

      6002 250W 23,6 2,5m²   

      6003 320W 31,6 3,2m²   

      6004 400W 36,9 4m²   

      6005 450W 45,7 4,5m²   

      6006 600W 63,9 6m²   

      6007 750W 75,8 7,5m²   

      6008 950W 87 9,5m²   

      6009 1100W 114,5 11m²   

      6010 1300W 131,3 13m²   

      6011 1700W 158,5 17m²   

      6012 2000W 194,5 20m²   


