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FLATLINE COLLECTION

FLATLINE COLLECTION
Streeft u naar een strakke, pure look, dan is 

een paneelradiator uit de FlatLine Collectie een  

prima keuze. De FlatLine radiator, met zijn 

vlakke voorplaat en fraaie afwerking met struc-

tuurlak tilt elk eigentijds interieur naar een ho-

ger niveau.  Vasco paneelradiatoren zijn niet 

zomaar radiatoren. Radiator en plaatwerk vor-

men samen één strak, mooi afgewerkt geheel, 

met unieke verwarmingstechnologie. Verticaal, 

horizontaal of als plint, altijd discreet en toch 

aangenaam aanwezig in elke woonomgeving.

is een totaalaanbieder van verwarmings- en  
ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in 
Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, 
VS, China, Australië en Nieuw Zeeland. Merken die tot 
Vasco Group behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. 
Vasco is een toonaangevende producent van 
designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en 
koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in 
Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken 
voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute 
top in hun segment. Vasco Group ontwikkelt en pro- 
duceert oplossingen voor een optimaal en comfor- 
tabel binnenklimaat. De zoektocht naar alternatieve 
materialen, innovatieve designs en vernieuwende 
productieprocessen, leverde Vasco al tal van interna-
tionale designawards op.

Het hoofdkantoor van Vasco Group is gevestigd 
in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden 
zich in Dilsen (België), Tubbergen (Nederland) en 
Legnica (Polen). Vasco Group telt ca. 500 mede- 
werkers en maakt deel uit van de Zwitserse 
Arbonia Groep.

TOTAALLEVERANCIER VAN RADIATOREN, VENTILATIE, VLOERVERWARMING EN KOELING:             WWW.VASCO.EU



54 FLATLINE

optimale prestaties levert. De wandconsole is 

vergrendelbaar voor een makkelijke, snelle en 

veilige montage. Dat verwarmingstechniek op lage 

temperatuur ook mooi kan zijn bewijst Vasco met 

haar FlatLine-radiatoren. Deze strakke radiator met 

vlakke voorplaat en afwerking in witte structuurlak 

(S600) is een meerwaarde in elk interieur. De 

FlatLine is beschikbaar in een uitgebreid gamma 

maatvoeringen en types en wordt optioneel 

geleverd met een design-thermostaatknop.

Dankzij de 8 universele aansluitingen en het 

geïntegreerde ventiel is Vasco’s FlatLine een 

flexibele en installatievriendelijke verwarmings-

oplossing. Vooral bij renovaties omdat er dan 

minimaal breekwerk nodig is in de bestaande 

leidingen. De handige middenaansluiting zorgt 

ervoor dat de installatie uiterst precies uitgevoerd 

kan worden. Extra voordeel is dat de aanvoer 

van warm CV water en de afvoer van afkoelend 

CV water optimaal gebeurt, zodat de radiator 

MAXIMALE FLEXIBILITEIT 
MET 8 AANSLUITINGEN

Voorzien van een watervoerende vlakke voorplaat 
voor nog meer stralingswarmte.

MM

LR

FLATLINE
De watervoerende voorplaat is rechtstreeks 

gekoppeld aan de waterkanalen. Deze heeft dus 

niet alleen een esthetische functie, maar zorgt 

ook voor een nog hogere warmteafgifte, ook bij 

lage-temperatuursystemen.

De FlatLine biedt u nog meer gebruikscomfort 

dankzij twee handige handdoekbeugels in 

chroom (type LR of MM). Ideaal voor het drogen 

van handdoeken in de badkamer of de keuken.

FlatLine, White Fine Texture
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SUBTIELE MEERWAARDE 
IN ELK INTERIEUR

T21S

T22

T33

Beschikbaar in 3 dieptematen:

T21S = 69 mm

T22 = 102 mm

T33 = 163 mm

FlatLine, White Fine Texture

Een handige handdoekbeugel in chroom is optioneel verkrijgbaar.
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De Vasco Flat-V-Line is de verticale variant 

met vlakke voorplaat. Door zijn mix van 

eenvoud, efficiëntie en esthetiek vormt deze 

paneelradiator een harmonisch geheel in 

elke woon- en werkruimte. Flat-V-Line is 

enkel verkrijgbaar in een hoogwaardige 

witte structuurlak (S600), beschikt over 6 

aansluitingen en kan aangesloten worden op 

de 2x 3/4” (euroconus) middenaansluiting 

onderaan of de 18-aansluiting 2x 1/2”. De 

ontluchter bevindt zich aan de bovenzijde van 

de radiator.

Flat-V-Line, White Fine Texture

FLAT-V-LINE

FLAT-V-LINE

VERTICALE ELEGANTIE



10 FLAT-V-LINE

Flat-V-Line, White Fine Texture

T21S

T22

Beschikbaar in 2 dieptematen:

T21S = 75 mm

T22 = 108 mm

Waar vroeger een aanvoertemperatuur tot 75°C nodig was, volstaat bij lage 

temperatuur verwarming een aanvoer van 35 à 45°C. 

Een LT-verwarmingsketel, warmtepomp of zonneboiler functioneert feilloos 

op deze lage aanvoertemperaturen en is ook nog eens energiebesparend.  

Goede isolatie is een belangrijke voorwaarde bij LT-verwarming. Naast 

thermisch en akoestisch comfort zorgt een goede isolatie ook voor een 

behoorlijk lager energieverbruik (tot 30% lager), dankzij een efficiënter gebruik 

van de verwarmingsbron. Daarnaast moet het verwarmingsoppervlak van de 

radiator voldoende  groot  zijn om genoeg warmte af te geven. Zowel onze 

designradiatoren als onze paneelradiatoren zijn ontwikkeld om probleemloos op 

een lage-temperatuursysteem te functioneren. 
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VOORDELEN VAN LAGE TEMPERATUUR VERWARMING

Efficiënter en dus energiezuiniger verwarmen
In een goed geïsoleerde woning is de warmtebehoefte een 
stuk lager en kan LT-verwarming het energieverbruik met 
wel 30% verlagen.

Gelijkmatige warmteverdeling
Geen last van tocht en koudebruggen omdat de 
binnenlucht in de volledige ruimte, zelfs op verschillende 
hoogtes, constant en gelijkmatig van temperatuur is.

Gezonder binnenklimaat
LT-verwarming zorgt voor minder zwevend stof, dankzij 
minder sterke luchtstromen door de opstijgende warme 
lucht. De lucht droogt niet uit en er is geen stofschroei.

Thermostaat
De thermostaat verzetten bij afwezigheid of slapengaan 
is niet nodig. Sterker nog, door continu te werken 
presteert LT-verwarming energiezuiniger en gelijkmatiger. 
Alleen bij een langere afwezigheid, zoals tijdens een 
vakantie, wordt aangewezen om de thermostaat lager 
te zetten.

Een handige handdoekbeugel in chroom is optioneel verkrijgbaar. 

DUURZAAM 
VERWARMEN 
OP LAGE 
TEMPERATUUR
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Flat-Plint-Line, White Fine Texture

Flat-Plint-Line, White Fine Texture

 

T22

T33

Beschikbaar in 2 dieptematen:

T22 = 102 mm

T33 = 163 mm

De Vasco Flat-Plint-Line is een horizontale plint-

radiator met een vlakke voorplaat, fraaie zijbekle- 

dingen en strak lijnrooster. Door zijn 8 aansluiting-

en is hij universeel aansluitbaar, ongeacht het type 

en de lengte. Door zijn beperkte hoogte is deze  

radiator de ideale oplossing voor grote raam-

partijen. Wand- en vloermontage zijn beide  

mogelijk.

FLAT-PLINT-LINE

13FLAT-PLINT-LINE
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14 FLATLINE COLLECTIE OVERZICHT

T22 

T21S 

T33

T21S 

T22

T22

T33 

FLATLINE HORIZONTAAL

Dieptes (mm): 
 T21S = 69, T22 = 102, T33 = 163
Hoogtes (mm): 
 300, 400, 500, 600, 700, 900
Breedtes (mm): 
 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 3000
Afgiftes 75/65/20 (Watt):
 T21S: van 366 tot 2304 
 T22: van 562 tot 3941
 T33: van 1202 tot 5146
Standaard kleur:
 White Fine Texture, structuurlak S600
 Niet leverbaar in andere kleuren

FLAT-V-LINE VERTICAAL

Dieptes (mm): 
 T21S = 75, T22 = 108
Hoogtes (mm): 
 1600, 1800, 2000, 2200
Breedtes (mm): 
 400, 500, 600, 700, 800
Afgiftes 75/65/20 (Watt):
 T21S: van 1047 tot 2566 
 T22: van 1281 tot 3251
Standaard kleur:
 White Fine Texture, structuurlak S6
 Niet leverbaar in andere kleuren

FLAT-PLINT-LINE PLINT

Dieptes (mm): 
 T22 = 102, T33 = 163
Hoogtes (mm): 
 200
Breedtes (mm): 
 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 
 2400, 2600, 3000
Afgiftes 75/65/20 (Watt):
 T22: van 605 tot 1815 
 T33: van 866 tot 2598
Standaard kleur:
 White Fine Texture, structuurlak S600
 Niet leverbaar in andere kleuren

Wand- of vloeropbouw zijn mogelijk.

 

Meer info: www.vasco.eu 
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Regel je binnenklimaat met het Climate 

Control-regelsysteem van Vasco. Een 

eenvoudig en gebruiksvriendelijk regelsysteem, 

met 4 standaard leefpatronen en individueel 

programmeerbare dagschema’s per ruimte. 

Het systeem houdt rekening met de weers-

omstandigheden, alsook met eerdere metingen 

en individuele instellingen. Hiermee wordt 

het energieverbruik tot een minimum beperkt 

zonder aan comfort in te boeten! Climate 

Control stuurt alle Vasco-radiatoren, -ventilatie 

en vloerverwarming gecombineerd of apart aan 

en dit in 1 of meerdere verwarmingszones. Dit 

gebeurt via de Vasco Gateway die draadloos 

verbinding maakt met het internet en met de 

diverse componenten en modules. Met een gratis 

te downloaden app kan dat vanaf nu, waar u 

ook bent. Raadpleeg www.vasco.eu voor meer 

informatie.

VASCO APP CLIMATE CONTROL

MEER COMFORT,
MINDER ENERGIE



Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Versie januari 2020. Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. 
Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu
Design: Studio Segers I Photography: Studio PSG 


