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Elkatherm A++ elektrische 
inertieradiatoren

EVOLUEER MEE MET DE ENERGIEMARKT



Heb jij één of meerdere accumulatoren in huis? 

Dan wordt het stilaan tijd om deze te vervangen, 

want binnenkort vervallen de voordelen van  

accumulatieverwarming.  Door je oude accumu-

latoren te vervangen door Elkatherm A++ elek-

trische inertieradiatoren, kan je per jaar tot wel 

€1000 besparen op je verbruik. 

Ook voor nieuwbouw, renovatie of bijverwarming 

heeft Elkatherm heel wat troeven.

Maak de overstap 
naar efficiënter 
elektrisch  
verwarmen

Wij zijn een familie van experts. Bij ons kan je terecht 

voor persoonlijk advies, een betrouwbare installatie 

met kwalitatief materiaal en een goed uitgebouw-

de dienst-na-verkoop. Als erkend RESCert-partner  

leveren onze medewerkers een uitstekende,  

duurzame service tegen een eerlijke prijs. 

Vertrouw op onze 
familie experts

De sterke troeven van Elkatherm

tot 25% efficiënter 

verwarmen met 

een A++ label

gemakkelijke 

installatie zonder 

breekwerk

breed gamma aan 

modellen en kleuren 

voor elk interieur

25 jaar garantie op 

de verwarmings-

elementen

Domingo

Maak kennis op www.prolectro.be/over-ons
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Alle comfort onder je duim

Inertie- vs. accumulatieverwarming

Een van de troeven van Elkatherm is dat elk  

toestel op een duurzame manier geproduceerd is.  

De geïmpregneerde chamottekern, het hart van 

je radiator, bestaat uit puur natuurlijke materialen 

zoals klei, die naast de productiefaciliteiten wordt  

ontgonnen.

De hoogwaardige Cromargan®-verwarmingsdraden, 

die luchtdicht in de chamottesteen geïntegreerd zijn, 

zorgen voor een aangename verwarming met een 

constant zuurstofgehalte voor een gezond binnen-

klimaat. Ook in vochtige ruimtes zoals de badkamer.

Inertieradiotoren
ruimte wordt snel warm

warmte wordt optimaal verspreid

snel aanpasbaar aan jouw behoeften

compact en licht dus geschikt 
voor elke ruimte

nauwkeurig beheer dankzij domotica

Accumulatieradiatoren
de temperatuur stijgt traag

warmte blijft hangen rondom toestel

vaak een tekort of overschot aan warmte

grote afmetingen en zwaar dus niet geschikt  
voor kleine kamers 

alles of niets

Dankzij de Elkatherm WIFI thermostaten kan je 

ook vanop afstand je elektrische radiatoren bestu-

ren. Dat zorgt voor nog meer comfort en minder 

sluipverbruik. Met slechts enkele componenten 

binnenshuis en de app op je smartphone of tablet 

kan je elke verwarming controleren en beheren.

25 jaar garantie op de weerstanden 

Maak kennis op www.prolectro.be/over-ons
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Elkatherm inertieradiatoren zijn niet alleen energie-

zuinig en efficiënt, maar ook esthetisch mooi. De 

toestellen zijn compact, trendy en aantrekkelijk 

en passen in eender welk interieur. Wist je dat onze 

Elkathermtoestellen verkrijgbaar zijn in meer dan 

200 RAL-kleuren en er heel wat verschillende afwer-

kingen mogelijk zijn? Van standaard radiatorribbels 

tot een vlakke voorplaat, glazen wand of zelfs een 

pinturawand met je eigen foto. Personaliseer jouw 

toestel met accessoires zoals voetjes, wielen, hand-

doekhouders… naargelang je eigen smaak en de 

ruimte waarin het zich bevindt.

Een warme aankleding 
van je interieur
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Meer dan 200 RAL-kleuren 
om uit te kiezen

Elkatherm modellen

S-serie standaard radiatoren

S-serie met een vermogen  
van 1.000 tot 3.000 W

SK-serie elektrische 
plintradiatoren

SN-serie plaatsbesparende 
elektrische verwarming

SL-serie verticale radiatoren 
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Je oude accumulatoren vervangen door nieuwe  

Elkathermtoestellen doen we snel én gemakkelijk. 

De bevestiging gebeurt zonder kap- of breekwerk, 

het enige wat je nodig hebt is een stopcontact of 

rechtstreekse verbinding op het net.

Snelle en eenvoudige 
plaatsing

Kies voor een plaats onder een raam of tegen een buitenmuur
Zorg voor een ruimte van 10 cm boven en onder het toestel en een ruimte van 5 cm langs beide zijkanten
De aansluiting bevindt zich rechts onderaan het toestel
Kies een wand die stevig genoeg is om het toestel te dragen

Kies voor een plaats onder een raam of tegen een buitenmuur
Zorg voor een ruimte van 10 cm boven en onder het toestel en een ruimte van 5 cm langs beide zijkanten
De aansluiting bevindt zich rechts onderaan het toestel
Kies een wand die stevig genoeg is om het toestel te dragen

Kies voor een plaats  

onder een raam of  

tegen een buitenmuur.

Zorg voor de gepaste 

ruimte rondom het 

toestel. 

De aansluiting bevindt 

zich rechts onderaan 

het toestel.

Kies een wand die  

stevig genoeg is om 

het toestel te dragen.

1 2
10 cm

10 cm

5 cm5 cm

3 4
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Zonnepanelen

Sta zelf in voor je energiebehoeften met zonnepa-

nelen. Zo ben je minder afhankelijk van het net en 

herleid je jouw verbruik tot het minimum. Samen be-

kijken we welk type zonnepaneel het meest geschikt 

is, in welke hoeveelheid en welke premies er voor jou 

van toepassing zijn.

Thuisbatterij

Met een thuisbatterij sla je zelfgeproduceerde ener-

gie eenvoudig op. Ook wanneer het donker is of je 

zonnepanelen inactief zijn, kan je genieten van eigen 

groene stroom. Wij adviseren je op basis van jouw 

noden en berekenen je voordeel met bestaande 

premies. 

1 Analyse 2 Advies 3 Installatie 4 Evaluatie

Word minder afhankelijk met 
Elkatherm en deze extra’s

Contacteer ons voor 
vrijblijvend advies

Manu

Als toegewijde energiepartner zijn wij betrokken 

met jouw noden vanaf de eerste vraag tot dienst na  

verkoop. Elke situatie is anders. We bekijken dan ook 

graag vrijblijvend wat voor jou de oplossing kan zijn.

Contacteer ons via info@prolectro.be of bel ons op 050 30 06 49
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