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Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, Continal® 

vloerverwarmingssystemen kunnen worden ontworpen voor elke 

vloerconstructie en zijn geschikt voor de meeste warmtebronnen.

Ze zorgen voor een vleugje verborgen luxe en zijn efficiënter dan 

andere soorten warmtestralers zoals radiatoren.

Aan het begin van uw project maakt u een praatje met een 

deskundige Technische Verkoopadviseur, die u helpt bij het kiezen 

van het type systeem dat het beste bij het project past. Zij zorgen 

dan voor het ontwerp.

“Het feit dat ik rechtstreeks met een expert kon praten, hielp me om 

een moeilijk bouwprobleem snel op te lossen, en het advies voor de 

loodgieter en de elektricien bespaarde me veel tijd.”

Waarom kiezen voor  Continal®?

• Gespecialiseerde directe leverancier voor de bouw- en 

loodgieterijsector

• Eén aanspreekpunt met een deskundige Technisch Verkoop 

Adviseur 

• Directe levering op locatie, wanneer u dat wilt

• Systemen beschikbaar voor elke constructie

• Volledig ontwerp en ondersteuning van begin tot eind

• Complete systemen, met alles wat u nodig heeft

• Al 20 jaar een betrouwbare leverancier in Europa

Specialisten voor meer dan 20 jaa

Wij ontwerpen en leveren energiezuinige warmwater-

vloerverwarmingssystemen rechtstreeks aan loodgieters, bouwers 

en ontwikkelaars in heel Europa. 

De technische ondersteuning, de klantenservice, de productkwaliteit 

en het product assortiment zijn gebaseerd op meer dan 20 jaar 

ervaring en vele tienduizenden geïnstalleerde systemen binnen 

Europa. 

Deskundig advies wanneer u het nodig heeft

Van begin tot eind kunt u rechtstreeks met uw eigen toegewijde 

Technische Verkoopadviseur spreken, die weet wat u leuk vindt en 

welke systemen uw voorkeur hebben. Ons hele team is door ons 

getraind om u te adviseren over wat werkt en wat niet.  U hoeft niet 

meer te wachten tot iemand van “technici” u terugbelt. En de meeste 

van onze medewerkers zijn ook tweetalig (Nederlands / Engels).

“Je ziet dat ze weten wat ze doen aan de kwaliteit van de onderdelen, die 

allemaal samenwerken zoals je zou verwachten.”

Bespaar tijd

Traditionele watervloerverwarmingssystemen, zoals het gebruik 

van buizen in dekvloeren, zijn tijdrovend om te passen. De dekvloer 

moet uitharden en vervolgens drogen, wat meestal ongeveer 6 

weken duurt, voordat de vloeren kunnen worden gelegd en de 

kamers kunnen worden afgewerkt.

Bij eerste vloeren met balken moet het vloerdek worden versterkt 

om het gewicht van de dekvloer op te vangen, dus vaak worden er 

radiatoren gebruikt. En natuurlijk kan bij koud weer de dekvloer niet 

worden gelegd, wat tot vele maanden vertraging leidt. 

Stelt u zich eens voor dat u deze problemen niet hebt, dat u kunt 

bouwen volgens uw planning, dat u tijd en kosten bespaart en dat u 

geen maanden verspilt aan vriestemperaturen.

Continal® heeft een reeks unieke en innovatieve systemen, allemaal 

beproefd, die het gebruik van dekvloeren op de begane grond en op 

balkons overbodig maken.
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Complete systemen voor alle verdiepingen

We hebben montagesystemen die het mogelijk maken om snel en 

eenvoudig vloerverwarming te installeren op alle soorten vloeren, en 

diverse vloerbedekkingen zoals tegels, hout en tapijten.

We ontwerpen systemen voor het verwarmen van bronnen zoals 

gasketels, olieketels, elektrische ketels, luchtwarmtepompen, 

aardwarmtepompen en houtpelletketels.

Onze systemen worden compleet geleverd met alle onderdelen die u 

nodig hebt, inclusief elektronische kamerbediening, verdeelstukken 

en onderdelen, CAD-plannen, en volledige vloermontagesystemen 

en -leidingen, zodat u geen tijd hoeft te verspillen aan het vinden 

van aparte leveranciers.

“Zelfs de elektricien was blij!”

Levering waar en wanneer u het nodig heeft

Met levering binnen 10 dagen na bestelling vanuit ons Europese 

magazijn op het vasteland van Europa, kiest u waar u het wilt laten 

bezorgen en wanneer - u hoeft niet meer 30 minuten naar de 

handelaar van uw loodgieter te rijden. 

Elk Continal® -systeem wordt in één keer geleverd, zodat u verder 

kunt gaan met uw werk. En als u de levering in twee of meer keren 

wilt laten bezorgen, is dat ook geen probleem.

“Het feit dat ik rechtstreeks met een deskundige Technische 

Verkoopadviseur kan praten, heeft me echt geholpen om een moeilijk 

bouwprobleem snel op te lossen, en het advies voor de loodgieter en de 

elektricien heeft me veel tijd bespaard.”

Kwaliteit en normen gegarandeerd

Een duurzaam en betrouwbaar systeem begint met de kwaliteit van 

de producten en de ervaring van het bedrijf.

Continal® producten worden in heel Europa vervaardigd volgens ons 

ontwerp en onze specificaties, gebaseerd op onze 20 jaar ervaring 

en onze toewijding aan innovatie en kwaliteit in elke fase.

Onze fabrikanten in Frankrijk, Duitsland, Polen, het Verenigd 

Koninkrijk en Italië overtreffen de strengste EN en ISO-normen, met 

volledige producttests en uitgebreide R & D namens ons.

En alle systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van EN 

1264 de strenge Europese norm voor vloerverwarmingssystemen - 

en deze zelfs te overtreffen.

“Ik heb nog nooit een slechte installatie gehad met Continal®, hun kit is 

de beste op de markt.”
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“De mogelijkheid om direct te bestellen en de complete kit ter plaatse te 

laten bezorgen is zo’n voordeel en bespaart me zoveel tijd.”

“Ik heb 4 leveringen ontvangen op 4 verschillende sites en ze zijn 

allemaal snel geleverd. In 25 jaar tijd heb ik nog nooit zo’n snelle service 

gezien. Ik zal niet nalaten u opnieuw te bellen en u aan te bevelen!”

“Persoonlijk is het het beste systeem in mijn ogen, maar ook de 

beste klantenservice, met een betrouwbare levering. Je hebt me nooit 

teleurgesteld.”

“Ik ben zeer tevreden met uw systemen. Rechtstreeks op locatie 

geleverd!”

“Ik heb nog nooit een slechte installatie gehad met Continal®, hun kit is 

de beste op de markt.”


