Warmte en Energie

Energiezuinige verwarmingssystemen

Geniet van dit moderne systeem
van glaspanelen met infrarood
verwarming, dat zorgt voor een
gezond en behaaglijk binnenklimaat.

SWISSMade

Slim Energie besparen

Gebruik
Lage gebruikskosten
Geen onderhouds- en servicekosten
Geringe aankoopprijs
Angenehmes Raumklima
Aangename binnentemperatuur
Apart instelbare warmte per ruimte
Schone omgeving
Lange levensduur
Droge wanden; geen schimmel
Geen warmteverlies door leidingen
Ruimte en Woonklimaat
Gelijkmatige warmteverdeling
Snelle aanpassing van temperatuur
Geen stofontwikkeling
Gezonde en aangename binnenlucht
Geen onaangename geur
Voelbare warmte
Individueel
Makkelijk aan te passen aan uw gewoonten met
moderne regeltechniek - kamer voor kamer
	Korte reactietijd bij de warmteontwikkeling
Individuele en doelgerichte verwarming van de
ruimte
	Modulaire omzetting mogelijk
	Tijdloos design individueel te integre ren

Voel de warmte van
infrarood panelen!
Bedrijf

Energie efficient benutten

oekoswiss AG is gespecialiseerd in de ont-

Om energie efficient te gebruiken heeft men een verwarmings-

wikkeling van infrarood verwarming voor

systeem nodig met een snelle reactie tijd. Snel reageren en

industrieel en huishoudelijk gebruik. Wij

controle over elke aparte ruimte, dat ook nog eens makkelijk te

hechten er waarde aan dat alle produc-

bedienen is, maken dat mogelijk om warmte te creeren, slechts

ten uit Zwitserland komen! Ontwikkeling en

daar waar u het nodig heeft. Zo kunnen ruimtes die nauwelijks

productie!

gebruikt worden in heel korte tijd verwarmt worden.

oekoswiss = Swiss made

Product – Kwaliteit is voelbaar

oekoswiss ontwikkelt en produceert

oekoswiss producten zorgen voor een moderne methode van

uitsluitend in Zwitserland.

verwarmen, welke alle vaste voorwerpen in een ruimte verwarrnt.
Dit betekent dus de wanden, de vloer, plafond, meubels etc. De
oppervlakte ternperatuur van alle vaste voorwerpen wordt zo
hager of gelijk aan de luchttemperatuur.

Productpalet – Individualiteit
In het overzicht van onze producten vindt u alle maten en kleuren die beschikbaar zijn. En wanneer u langskomt om uw keuze
te maken, staan onze specialisten voor u klaar om u te adviseren met de nodige vakkennis. En omdat we geen verkopers zijn,
maar fabrikanten van onze eigen producten, zijn wij in staat om
aan uw individuele wensen qua maat en kleur te voldoen.
Vraag hiernaar!

Niet op de muur, maar in de muur
Ook kunnen de panelen makkelijk in de muur en plafond geintegreerd worden. Onze experts kunnen u adviseren bij het maOnze ruimtebesparende verwarmingen

ken van uw planning, zodat de verwarming probleemloos

voorzien in een behaaglijke warmte in elke

gei“mplementeerd kan worden.

ruimte. Met de verschilIende formaten van
de panelen is er voor iedereen een oplossing dat ook past in uw interieur.

Duuezmmheid
Innovatieve Technologie
Het onderscheid
Bij gebruikelijke olie-, gas- of electrische verwarming
wordt de warmte hoofdzakelijk afgegeven in de vorm
van lucht die door een heet oppervlak verwarmd wordt
en dan zo de omgevingslucht verwarmt. Dit is slechts
een klein gedeelte bij infraroodverwarming. Dat geeft
het grote onderscheid in de gevoelswarmte. Zo is de

geen schade aan het milieu op, na verwijdering.
Deze zonder warmteverlies werkende verwarming en snelle
reactietijd verzekeren U een absoluut spaarzaam gebruik
van ecologische bronnen en verwerken de energie optimaal (passieve en interne warmtewinning).

behaaglijkheid bij Oekoswiss panelen veel groter. De
voor de conventionele verwarming benodigde waterleidingen, rookkanalen, branders, radiatoren en luchtschachten zijn niet meer nodig.

Funktioneringsprincipe
Conventionele systemen verwarmen de lucht en brengen die in beweging. Warme lucht koelt boven in de ruimte af, zakt naar beneden, waarna het na verwarming

Technologische duurzaamheid
In termen van duurzaamheid is het vinden van een absoluut ecologisch duurzaam en economisch succesvol
product, dat onze klanten zekerheid biedt, een must. De
moderne verwarming van oekoswiss is niet alleen energiezuinig in gebruik, maar ook bij de fabricage wordt weinig energie gebruikt en voor het onderhoud is helemaal
geen energie nodig. Bovendien kan de besparing bij het
vervaardigen van de producten benut worden in de komende 30 jaar. Ook leveren de producten van oekoswiss

weer opstijgt. Er ontstaat een behoorlijk groot verschil
in de boven en onder temperatuur. Om het behaaglijk
te krijgen, wordt de verwarming hoger gezet. De lucht
droogt uit. Met Oekoswiss worden alle voorwerpen in de
ruimte verwarmt en de lucht gelijkmatig mee verwarrnt.
Er ontstaat geen tocht. Wanden, vloeren, plafonds en
voorwerpen in de ruimte hebben allemaal ongeveer
dezelfde temperatuur, ca. 20° –23°C. De wanden, vloeren, plafonds etc. gaan hun warmte afgeven aan
de ruimte, dus de benodigde luchttemperatuur is ca.
1–2 °C lager. Het is merkbaar comfortabeler. De lucht
blijft constanter en voelt prettiger aan.

infrarood warmtesysteem

conventioneel warmtesysteem

21° – 22 °C

25° – 29°C

20 ° – 21°C

19° – 24°C

19 ° – 20°C

16° – 18°C

Advies, Planning
en Installatie
Onze kerncompetentie

Management

Gefundeerd advies met betrekking tot verwarming is

De regulering van de temperatuur gebeurt indivi-

van wezenlijk belang, voor U en voor ons!

dueel of centraal met handmatige of afstandbedie-

We stellen ons graag op de hoogte van Uw persoonlijke behoeften, evenals de geldende voorschriften.

ning, zelfs per sms-aansturing voor bijvoorbeeld uw
vakantiehuis..

Niet alleen de positionering van de verwarmingsele-

Deze controie is van enorme waarde! De juiste keuze

menten is belangrijk voor efflciencv, maar ook de con-

van de thermostaat is daarom van cruciaal belang.

trole- en regeltechniek. Wij baseren ons op jarenlange
ervaring.
Wij zijn in infraroodverwarming gespecialiseerd.

Begeleiding
Wij ondersteunen en helpen U vanaf de planning tot
aan de montage en zijn bij de ingebruikname van
de verwarming aanwezig. Maar ook daarna staan wij
altijd voor U klaar. U kunt op onze ervaring rekenent!
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