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Warmte
voor elk moment

“Dankzij de design-
radiatoren van Radson 

komt ons huis nu 
precies uit de 

boekskes.”

5 tips voor meer 
hygge in huis

Welke warmte-
oplossing past bij jou?

De 10 geboden van 
interieurdesign



Een gezellige zondagsbrunch met het hele gezin, 

een me-timemoment in de badkamer of een leuk 

gezelschapsspelletje met de kids in de speelkamer. 

Je zou het bijna vergeten, maar bij al die mooie 

momenten van elke dag speelt je verwarming 

– zichtbaar of onzichtbaar – een grote rol in je 

comfort. Belangrijk dus, dat je de oplossingen kiest 

die het best bij jouw thuis en levensstijl passen. 

Ontdek in dit magazine hoe je de juiste 

warmteoplossingen kiest én laat je inspireren door 

hartverwarmende artikels boordevol warmte voor 

jouw thuis. 

Warme groeten, 

Sales & Marketing Director Radson Benelux
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Een 
warm 
woordje 
vooraf

“Je verwarming is de 
(onzichtbare) hoofdrol-
speler bij al je mooie 
momenten.”
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Tinos V

Eetkamer
Het moment van ongedwongen gezinsgeluk.

Zondagochtend, familiebrunch. De klok blijft 

héél even stilstaan en jullie kunnen samen kort 

genieten van elkaar, voordat de drukte van de dag 

weer losbarst. De toast mag verbrand zijn en de 

eieren koud: alles wat telt, is de warmte van je 
favoriete mensen op aarde. 

Je zou op dit moment nergens anders willen zijn 

dan in deze ruimte vol gezellige chaos. Gelukkig 

kan je daarbij rekenen op Radson als bron van 
nóg meer warmte. Met vloerverwarming onder je 

voeten en de warmte van een designradiator aan de 

muur wordt elk geluksmoment met het gezin hier 

nog een tikje onvergetelijker.
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#BYEBYEWIFI

Samen uitgebreid tafelen met het hele 

gezin, hyggeliger dan dat wordt het 

niet. Zorg er alleen voor dat bepaalde 

tafelgasten ten strengste verboden zijn: 

smartphones en tablets. Met lekker eten 

op tafel, zachte muziek op de achtergrond 

en gezellige kaarsen krijgt iedereen de kans 

om even de stress van de dag los te laten 

en opnieuw met elkaar te connecteren. 

HAPJE HYG GE

Denen zijn geboren foodies, van het type 

simpel maar hartverwarmend comfort 

food. Denk: een kom erwtensoep, 

stoofpotje of gebraden kalkoen. Hoe 

langer het duurt om iets te bereiden, 

hoe meer hygge het is. Nog beter wordt 

het als je het werk verdeelt in de keuken, 

en samen met het gezin of de gasten 

een heerlijke maaltijd bereidt. Of bak 

eens samen koekjes of gebak voor bij de 

namiddagkoffie of -thee, het ultieme 

hyggemoment. 

In een tijdperk waarin we onszelf steeds maar blijven 

voorbij hollen, is leren stilstaan meer dan ooit een must 

om gezond te blijven. De Denen doopten dit tot ‘hygge’, 

een levensstijl die stoelt op het geld-maakt-niet-gelukkig-

principe. Zo doe je het zélf!

R A D S O N  M A G A Z I N E8

LEREN ONTSTRESSEN 

OP Z’N DEENS 

TASTBAAR GELUK  

Het gevoel wanneer je met je vingers over een houten 

tafel glijdt, een warm dekentje in schapenwol over je 

heen trekt of met je blote voeten over een verwarmde 

tegelvloer loopt: een warme materialenmix zorgt voor 

voelbare hygge in huis. 

DE IDEALE TEMPERATUUR

Zorg ervoor dat het binnen aangenaam warm is, zo’n 

20 à 21°C. Kies daarbij voor een combinatie van vloerver-

warming en radiatoren. Radiatoren verwarmen snel bij 

als het buiten koud is, terwijl vloerverwarming de warm-

te gelijkmatig verspreidt in huis en je aangenaam warme 

voeten geeft. In combinatie met een warmtepomp kan 

vloerverwarming zelfs koelen: heel comfortabel op 

warme zomerdagen! 

“Hygge is leren 
genieten van de 
kleine geluks-
momentjes van

 elke dag.”

SOS SURVIVALKIT 

Je na een drukke werkdag storten op een 

Netflix-marathon? Onthaast liever in hygge-

stijl: met een goed boek, een kop kruidenthee 

en warme sokken aan je voeten. Of probeer 

eens een nieuwe zenhobby zoals schilderen, 

breien, haken of macramé uit. Daar hou je 

trouwens ook nog een zelfgemaakte blijmaker 

voor in je interieur aan over! 
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Graden 
geluk

Altijd de juiste 

temperatuur 
Hoe zorg je voor de juiste temperatuur in de juiste 

kamer op het juiste moment? Onze tip: kies voor 

zoneregeling in je woning. Zo kan je elke kamer 

afzonderlijk verwarmen naar je eigen behoeften, 

zowel in nieuwbouw- als renovatiewoningen. 

Iedere ruimte krijgt een eigen thermostaat die 

erover waakt dat de kamer enkel verwarmd wordt 

wanneer dat nodig is, volgens de temperatuur die jij 

wenst. Fijn voor jou én je energiefactuur.

Is zoneregeling 
hetzelfde als een 
slimme thermostaat? 
Een slimme thermostaat helpt je energiezuinig te 

verwarmen, maar is doorgaans een stuk beperkter 

dan een zoneregelingssysteem. Bij zoneregeling 

kan je ruimtes los van elkaar verwarmen, wat niet 

met elke slimme thermostaat mogelijk is. Die 

werkt meestal enkel in de woonruimte. Je kan 

dan ook veel meer besparen op je energieverbruik.

Let wel: wil je zoneregeling in huis, dan raadpleeg 

je best een adviseur om samen de optimale 

zoneconfi guratie te bepalen.

Opwarmen vanuit je luie zetel
Met een zoneregeling als de Touch E3 van Radson bedien 

je je verwarming van waar je maar wil. Ook wanneer 

je meerdere verwarmingssystemen in huis hebt (zoals 

vloerverwarming en radiatoren). Dus ben je na het eten in 

de zetel beland, maar 

wil je straks nog even 

opruimen op zolder? 

Blijf gerust nog even 

zitten en warm die 

bovenste verdieping 

alvast op met de app 

op je gsm of tablet. 

Handig! 

Woon- en eetkamer 
Tenzij je uren voor je badkamerspiegel staat, is de kans 

groot dat je het grootste deel van je tijd in je woon- 

en eetruimte doorbrengt. Logisch dus dat het hier best 

altijd lekker warm is. De meeste mensen geven de 

voorkeur aan een temperatuur van zo’n 20°C.  

Slaapkamer
Wist je dat je sneller nachtmerries krijgt als het te 

warm is in je slaapkamer? Hier mag het dus gerust 

wat frisser zijn (zie p. 49). Al betekent dat niet dat de 

verwarming daarom af moet staan: ook een kille kamer 

kan je nachtrust verstoren. Hou het op 18°C – of 22°C

als je in je slaapkamer studeert.

Badkamer
Heerlijk, zo’n warme douche! Maar niet als je je moet 

omkleden in een ijskoude badkamer. Heb je radiatoren in je 

badkamer, dan is een temperatuur van 24°C optimaal. Bij 

vloerverwarming wordt het al gezellig vanaf 22°C.

DE IDEALE TEMPERATUUR 

VOOR ELK PLEKJE IN HUIS 

Grijp jij meteen naar je warmste fl eece 

als het in de eetkamer frisser is dan 20 

graden? Of loop jij dan doodleuk in je 

ondergoed rond? Bij welke temperatuur 

je je het meest comfortabel voelt in huis, 

is uiteraard voor iedereen anders. Maar 

heb je geen idee hoe dat zit voor jou, 

dan helpen de volgende richtlijnen je 

vast op weg. Let’s get comfy!

vloerverwarming en radiatoren). Dus ben je na het eten in 
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Je plannen en moodboard voor je 

interieurarchitectuur staan misschien al 

klaar, maar heb je ook al nagedacht over 

de warmtearchitectuur van je woning? Die 

is minstens zo belangrijk voor je nieuwe, 

warme thuis. Zo ga je te werk! 
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DENK AAN JE 

ENERGIEBRON 

Investeer je in een warmtepomp, dan is vloerverwarming 

in combinatie met de Ulow-E2 radiator een slimme keuze. 

Bij zonnepanelen zijn elektrische radiatoren dan weer de 

overweging waard. Heb je een mazout- of gaswandketel, 

dan kunnen de gewone lage temperatuurradiatoren van 

Radson met een regime van 45 à 55°C een aanzienlijke 

energiebesparing met zich meebrengen. 

1

KIES JE 

TEMPERATUUR  

Je badkamer is je slaapkamer niet. Terwijl je in de 

badkamer waarschijnlijk een warme temperatuur van 

24°C wil, heb je het ’s nachts in de slaapkamer liefst wat 

frisser: zo’n 18°C. In je slaapkamer heb je dan ook geen 

constante warmte nodig, maar volstaat het om enkel 

bij te verwarmen wanneer het buiten écht ijzig koud is. 

In de badkamer is de combinatie van vloerverwarming 

en badkamerradiatoren wellicht de beste oplossing, 

terwijl een (elektrische) radiator in de slaapkamer 

vaak voldoende is. Op pagina 56 lees je slimme 

verwarmingstips om je op weg te helpen! 

3

5

KIJK NAAR DE 

ARCHITECTUUR  

Nu je hebt bepaald hoe warm je elke ruimte graag wil, 

moet je kijken naar de behoeften van je woning om die 

temperatuur te kunnen bereiken. Verschillende factoren 

bepalen immers hoeveel warmte jouw huis verliest of 

vasthoudt. Denk bijvoorbeeld aan: 

• De grootte van je ruimte. In principe geldt: hoe groter de 

ruimte, hoe meer radiatoren je moet hangen. Misschien 

is vloerverwarming hier dan wel aangewezen? Of kies 

voor een verticale designradiator voor een hogere 

warmteafgifte. 

• De isolatie en beglazing. Een huis dat goed geïsoleerd is en 

dubbele beglazing heeft, kan de warmte natuurlijk beter 

binnenhouden. Ook het aantal buitenmuren van je ruimte 

heeft een impact op het warmtebehoud. 

• De oriëntatie van je woning. Als je woonkamer een groot 

zuidgeoriënteerd raam met veel lichtinval heeft, moet je 

misschien minder intensief verwarmen. Vloerverwarming 

lijkt dan in eerste instantie niet nodig, maar in combinatie 

met een warmtepomp kan die in de zomer wel 

aangenaam koelen.  

• De ligging van je woning. In het binnenland, aan de kust 

en in de Ardennen heeft de wind een andere impact. 

4

2

STAP  

STAP
VOOR

DE IDEALE 

WARMTEARCHITECTUUR
HAK DE LAATSTE 

KNOPEN DOOR   

Yes, de blauwdruk voor je 

warmtearchitectuur is klaar! Tijd 

om met deze informatie naar een 

Radson-installateur of -groothandel 

te stappen. Samen met jou kiezen ze 

het ideale warmteproduct op maat 

van jouw verwarmingsbehoefte. Zo 

kiezen jullie de beste verlegafstand 

van de vloerverwarming, het type en 

de grootte van de radiator voor elke 

ruimte. En jij kiest het model en design 

waarvan jij het nog wat warmer krijgt. 

TIP   

Lees op pagina 60 wat de beste plaats 

voor jouw radiatoren is. 

BREEK MET 

JE VLOEREN  

Ga je zelf bouwen? Lucky you: dan mag je meteen naar stap 

3! Verbouw of renoveer je, dan moet je eerst beslissen of je 

de vloer wil en kan uitbreken. Liever geen vloerverwarming, 

maar kan je de waterleidingen niet verleggen? Dan kunnen 

elektrische radiatoren in die ruimtes warmte bieden. 

TIP   

Vloerverwarming betekent niet noodzakelijk een veel 

hoger vloeroppervlak. Bij Radson vind je vloerverwarming 

in verschillende opbouwhoogtes zodat deze perfect wordt 

afgestemd op je beschikbare hoogte. 

TIP   

Via de productcalculator op 

www.radson.be bereken je de 

warmtebehoefte van elke ruimte 

in een paar klikken.
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E.Flow 
Ramo

Speelkamer
Het moment van warme binnenpret.

Wanneer de school uit is en het huiswerk af, is het tijd voor 

de kids om zich uit te leven in hún ruimte waar alles kan en 
alles mag. Er zijn geen regels, enkel dat er geen regels zijn. 

Alleen hier komen houten treinen, coole robots en vertelde 

sprookjes helemaal tot leven en word je als ouder zelf weer 

heel even kind.  

Of het nu de zolderkamer, kinderslaapkamer of hoekje in de 

woonkamer is: met de slimme oplossingen van Radson wordt 

de indoor speelpret extra fun.  
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Hangt je koelkast al vol met 

tekeningen van de kids en willen 

ze niet de zoveelste keer Dokter 

Bibber spelen als het buiten om 

te bibberen is? Probeer deze 5 

originele spelletjes voor binnen. 

Wedden dat ze nooit meer naar 

buiten willen? 3 … 2 … 1 … Go! 

SCHATTENJACHT
Stuur je kleine piraten op speurtocht naar kleine 

schatten in huis. Maak een schatkaart van alles dat ze 

moeten zoeken: een boek van minstens 500 pagina’s, 

een rood speelgoedautootje of – iets moeilijker – een 

voorwerp dat zwart en rond is. Alles verzameld? Geef ze 

als beloning hun échte schat: een lekker vieruurtje of een 

nieuw stuk speelgoed. 

5 ORIGINELE INDOORSPELLETJES 

BIJ SLECHT WEER

BRR, WEERBERICHT 

GECHECKT? 
Luidt het weerbericht alweer ‘regen met kans 

op een lokaal indoorspelletje’? Zorg er dan 

voor dat de speelkamer 

(of andere ruimte waar 

de kinderen graag spelen) 

aangenaam warm is. Een 

elektrische radiator in 

de speelruimte is daarbij 

extra handig: die warmt 

een ruimte snel op zodat 

de binnenspeelpret bijna 

meteen kan beginnen! 

op een lokaal indoorspelletje’? Zorg er dan 
Yali 

Parada

DOE-HET-

ZELF-

SPROOKJES
Knip ongeveer 30 speelkaarten uit stevig 

wit papier. Laat de kinderen op elke 

kaart iets leuks tekenen: een hond, een 

ruimteschip, bloemen … Schud de zelfgemaakte kaarten 

vervolgens door elkaar en leg ze met de tekening naar 

beneden. Draai nu de kaarten een voor een om en 

laat de kinderen ze aan elkaar praten. Een logische 

samenhang is optioneel. En wie weet: misschien 

worden jouw kids wel de nieuwe zusters en 

gebroeders Grimm? 

BLOTEVOETENPAD
Iedereen kent blind proeven wel, waarbij je geblinddoekt allerlei smaken moet herkennen. 

Probeer ook eens blind proeven … met je voeten! Leg een aantal zachte dingen (een tapijtje, een 

handdoek, een fleece deken, een knuffel, een stuk bubbelplastic …) op de grond. Blinddoek de kids

en laat ze met hun blote voeten raden waarop ze lopen. Extra leuk wordt het natuurlijk als je het 

blotevoetenpad op een verwarmde vloer legt!

FORT-FILMMARATHON   
Is er iéts leuker dan een kussenfort bouwen? Natuurlijk: een kussenfort bouwen en er nadien 

films kijken met het hele gezin! Doe alle gordijnen dicht, steek wat kaarsjes aan en voorzie lekkere 

snacks zoals popcorn en zuurtjes voor een plezante familiefilmmiddag. Laat het buiten maar lekker 

regenen, binnen regent het gezelligheid!

SCHADUWDANSEN
Tijd voor een heuse dance battle! Verzamel alle gezinsleden en laat iedereen 2 liedjes uitkiezen. 

Vervolgens zijn jullie om beurten dansinstructeur. De dansinstructeur begint te dansen en de 

anderen moeten hem of haar nadoen. Van een sierlijke pas de bourrée tot gekke hiphoppasjes en 

alles daartussen: de regel is dat er geen regels zijn. Wie zei dat je kinderen binnenshuis niet moe 

kan krijgen? 
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5 tips om écht duurzaam 
te wonen
Duurzamer leven, da’s goed voor het 

milieu én je portefeuille. Maar hoe spring 

je precies bewuster om met de planeet? 

Begin met de plaats waar je wellicht het 

vaakst te vinden bent. Jep, je woning! 

Start met kleine stapjes 

Je tv die steeds op stand-by staat, 

ongebruikte opladers die in het stopcontact 

blijven zitten ... Het zijn kleine dingen 

die alles bij elkaar je energieverbruik 

stevig verhogen. Ga op jacht naar stille 

verbruikers in huis en schakel ze uit.

Verklein je afvalberg 

Hou eens een week lang bij hoeveel 

vuilniszakken jullie thuis volproppen, en om 

wat voor afval het precies gaat. Veel groenten 

en fruit? Overweeg een composthoop in de 

tuin. Vooral plastic? Probeer je boodschappen 

dan eens te doen in een verpakkingsvrije

supermarkt, waar je je eigen herbruikbare 

potjes mee naartoe neemt.

1

2

PLAN 
PLANEET

Benut slimme technologieën

Er zijn vandaag tal van technologieën op de markt 

waarmee je flink kan besparen op je verbruik en 

factuur. Denk aan slimme lampen die verbonden 

zijn met je wifi en die automatisch uitschakelen 

wanneer je je woning verlaat. Ook zoneregeling, 

waardoor je verschillende kamers afzonderlijk kan 

verwarmen, is daar een mooi voorbeeld van. Lees 

alles over zoneregeling op pagina 10! 

3

Kies voor hernieuwbare energie 

Als je echt een groot verschil wil maken, kies je best 

voor hernieuwbare energiebronnen om je woning 

te verwarmen. Heb je het budget en past het 

binnen de mogelijkheden van je (ver)bouwproject, 

dan zijn zonnepanelen of een warmtepomp

zeker een aanrader. Geen optie? Haal dan een 

gascondensatieketel in huis: met een rendement 

tot wel 110% benaderen dit soort ketels het 

vermogen van een warmtepomp.

4

Verwarm op lage temperatuur 

Om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, 

kan je een goed geïsoleerde woning op lage 

temperatuur verwarmen. Vloerverwarming 

en ultra lage temperatuurradiatoren (zoals de 

Ulow-E2 radiator van Radson: zie p. 52) werken 

al op een temperatuur van 35°C. Maar ook 

bij renovatieprojecten kan je energiezuinige 

keuzes maken. Werk bijvoorbeeld met slimme 

elektrische radiatoren, die zichzelf uitschakelen 

als er een raam openstaat. Of gewone radiatoren 

die een efficiënt stookregime en een hoger 

energierendement toelaten.

5

Ulow-
E2

TIP   

De Ulow-E2 werkt op ultra lage temperatuur.  

Goed voor het milieu én je portefeuille!
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ALLES OVER HET E-PEIL 

VAN JE WONING

Ga je bouwen of wil je de verwarmingsinstallatie 

van je woning vervangen? Dan heb je vast al 

kennisgemaakt met het zogenaamde E-peil. Sinds 

2006 moet elke nieuwbouwwoning en ingrijpende 

energetische renovatie immers aan bepaalde 

energieprestaties voldoen, en dat wordt gemeten 

in de vorm van het E-peil. Maar wat betekent dat 

concreet voor jouw (ver)bouwproject? 

WAT IS HET E-PEIL? 

Het E-peil is een maat voor de globale 

energieprestaties van een gebouw. Hoe lager 

het E-peil, hoe energiezuiniger je woning. 

En dat hangt van heel wat zaken af. Is je 

woning goed geïsoleerd? Vang je binnen veel 

zon? Hoe zit het met het rendement van je 

verwarmingsinstallatie? Je kan het E-peil dan 

ook op veel manieren zelf beïnvloeden.

HOE HOOG MAG JE 

E-PEIL ZIJN? 

Hoe hoog het E-peil van je woning mag zijn, 

wordt bepaald door de datum waarop je je 

bouwaanvraag indient. Zo mag je E-peil in 

Vlaanderen in 2019 maximaal E40 bedragen 

bij nieuwbouw en E90 bij een ingrijpende 

energetische renovatie. Ligt je E-peil toch hoger? 

Dan krijg je een boete. Om onnodige kosten te 

vermijden, hou je je dus best aan de regels. 

ZO HOU JE 

JE E-PEIL LAAG 

Isoleer goed! Zo hou je je E-peil onder controle en kan je 

maar liefst de helft op je verwarmingskosten besparen. 

Sta stil bij de ventilatie in je woning: het is niet enkel 

belangrijk voor je gezondheid, maar helpt ook om de 

werking van verbrandingstoestellen te verbeteren. Kies 

voor een systeem met warmterecuperatie.

DENK AAN JE 

VERWARMING

Hoe je warmte opwekt en afgeeft, is cruciaal voor je 

E-peil. Hou dus ook zeker rekening met deze tips:

Een goed geïsoleerde woning laat toe om warmte op 

te wekken via zuinige, hernieuwbare energiebronnen. 

Een warmtepomp kan je E-peil al snel met 20 tot 30 

punten verlagen.

Hoe lager het verschil tussen de opgewekte en 

afgegeven temperatuur, hoe kleiner het benodigde 

vermogen. Door een warmtepomp aan te sluiten 

op vloerverwarming of lage temperatuurradiatoren 

combineer je een groot comfort met een laag verbruik 

én een gunstig E-peil.

Door middel van zoneregeling, waarbij je verschillende 

thermostaten in verschillende ruimtes plaatst, kan je 

elke kamer apart en dus extra zuinig verwarmen. Hoe 

dat juist werkt, lees je op pagina 10! 

Plaats een buitenvoeler, zodat je keteltemperatuur zich 

automatisch aanpast aan de weersomstandigheden.

Isoleer verwarmingsleidingen in ruimtes die je niet of 

zelden verwarmt (zoals een kruipruimte of zolder).

R A D S O N  M A G A Z I N E20

TIP

Denk na over de 

plaatsing van je ramen 

om warmteverliezen te 

beperken: de oriëntatie, 

het type glas en de 

grootte kunnen een 

groot verschil maken.
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Alice Coulonvaux was amper 12 toen ze wist wat ze wilde worden: interieurarchitecte. 

Vandaag oefent ze die job nog steeds met evenveel passie en warmte uit. Haar missie? 

De interieurdromen van haar klanten doen uitkomen en de wereld huis per huis een 

beetje mooier maken. 

Hou je rekening met verwarming bij je 

interieurontwerpen?

Alice: “Net als belichting, integreer ik verwarming 

onmiddellijk in mijn plannen. Ik wil uiteraard 

dat mijn klant het warm heeft, maar dan op een 

esthetische manier.” (lacht) “Voor mij maakt dit deel 

uit van de missie van een goede interieurarchitect. 

Mensen spenderen veel geld aan de renovatie of 

interieurafwerking van hun woning en besparen 

op sanitair, verwarming en elektriciteit. Maar het is 

natuurlijk beter om te investeren in degelijk materiaal 

dat lang meegaat, dan dat hun stijlvolle woonkamer 

berekoud blijkt in de winter en ze de boel moeten 

opbreken.” 

Raad je Radson aan bij je klanten?

“Absoluut! Mijn man is verwarmingsinstallateur, 

dus ik zit gelukkig dicht bij de bron.” (lacht) “Ik werk 

altijd met kwaliteitsmerken, en kies meestal voor 

Radson. Hun producten hebben een uitstekende 

prijs-kwaliteitverhouding én ze hebben een heel ruim 

assortiment. Ze bieden ook speciale kleuren aan, en ik 

kijk er al naar uit om de kleuren Magnolia, Pergamon 

en Manhatten te verwerken in mijn volgende projecten. 

Die Scandinavische pasteltinten zijn nu helemaal hip!”

Wat vind je zo leuk aan je job?

“Het contact met de mensen, de research en zelfs 

het technische aspect. Ik vind het fantastisch 

om bij te leren en mee te zijn met de nieuwste 

trends en materialen. Zo woon ik geregeld 

verwarmingsseminaries bij samen met mijn man: daar 

leer ik altijd iets bij. Maar zoals elke interieurarchitect 

vind ik het allermooiste natuurlijk je project helemaal 

afgewerkt zien en een klant gelukkig maken.”

“Ik wil dat mijn klanten het 
warm hebben, maar dan op 
een esthetische manier.”

Interieurarchitecte Alice Coulonvaux

"Ik vind het fantastisch 

om bij te leren en mee 

te zijn met de nieuwste 

trends en materialen."

Home make-over in La Hulpe

Renovatie van een herenhuis in Brussel

Magnolia Pergamon Manhatten

Inrichting van privébureaus in Vorst

E.fl ow 
Parada
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Woonkamer
Het moment van family time op kousenvoeten.

Schoenen uit, schouders naar beneden. De woonkamer is 

de persoonlijke oase van rust in huis voor de hele familie. 

Je zakt er heerlijk gezellig onderuit in de zetel met een fi lm, 

bespreekt er je dag en beleeft er speciale momenten zoals de 

allereerste stapjes van je kleine dreumes. 

Wat je er ook doet, er is niets heerlijker dan het te doen op 

kousenvoeten. Behalve dan op een aangenaam warme vloer. 

Radson zorgt zo voor een constante warmte in je favoriete 

ruimte, ook wanneer het stapvoetse peuterverkeer net wat 

minder constant is. 
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E.Flow 
Integra

SPEEL OP VEILIG 

Als je kleintje zijn of haar eerste stappen begint 

te zetten, besef je pas echt hoeveel gevaar er 

in huis is. Ga zelf maar eens op handen en 

knieën zitten en kijk eens rond je: een tv die 

kan omvallen, giftige schoonmaakmiddelen 

binnen handbereik, een deur die kan 

dichtvallen met kleine handjes ertussen … 

Maak je héle huis kid proof en investeer in 

veiligheidsgrendels voor kasten, bevestig de tv 

aan de muur en bedek stopcontacten. 

BATTLE TEGEN DE 

BACTERIËN 

Bacteriën verspreiden zich in huis 

sneller dan je ‘desinfecterende doekjes’ 

kan zeggen. Zorg er dus voor dat je de 

vloeren proper en dus kruipveilig houdt, 

verschoon de lakens minstens elke 

week en veeg speelgoed regelmatig 

af met desinfecterende doekjes. Zet 

bovendien de ramen zo’n 15 minuten 

per dag open – óók in de winter. Dat 

is al voldoende om een gezonde 

luchtstroom te garanderen. 

KRUIPENDE BABY ’S EN 

VLOERVERWARMING: EEN 

VEILIGE COMBINATIE? 

In het begintijdperk van 

vloerverwarming liep de temperatuur 

al snel op tot meer dan 35°C, waarbij 

je voeten zelfs konden opzwellen. 

De temperatuur van de huidige 

systemen is veel lager en aangenamer

om over te lopen en te kruipen. En 

als je een warmtepomp hebt, kan 

vloerverwarming in de zomer zelfs voor 

een welkome verkoeling zorgen! 

Je beseft het misschien niet, 

maar je huis is een heus 

mijnenveld voor kruipgrage 

kleintjes. Gelukkig ontmijn je je 

huis in geen tijd met deze tips 

voor een veilige, hygiënische en 

comfortabele leefomgeving. 

BABYPROOF

1 0 0% TIP

Denk ook aan je radiatoren! De 

radiatoren van Radson werken 

allemaal op lage temperatuur 

(°Clever), en worden dus niet 

meer extreem heet. 

TIP

Ook onder parket kan je 

tegenwoordig vloerverwarming 

leggen! Houd er wel rekening mee 

dat parket minder warmte geleidt. 

Kies dan bijvoorbeeld voor extra 

meters vloerverwarmingsbuis en 

een kleinere legafstand. 

TIP

Vloerverwarming is een heel hygiënische 

warmteoplossing. Het zorgt voor een betere regulatie 

van luchtvochtigheid, minder ronddwarrelende 

luchtdeeltjes en minder huisstofmijt. Een goede 

verluchting is natuurlijk ook essentieel. 
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De kunst 
van de 
feng 
shui

OPGERUIMD HUIS,  OPGERUIMD HO OFD   

We reizen even van China naar Japan, de thuis van de opruimgoeroe Marie 

Kondo. Volgens haar wereldberoemde methode moet je elk object in huis 

vastnemen. Je mag alleen dingen houden die je blij maken en moet alles 

met een slechte energie weggooien, want daar krijg je stress van. Zo ruim 

je ongeveer de helft (!) van al je spullen op. Het perfecte excuus om zonder 

schuldgevoel afscheid te nemen van die lelijke vaas die je ooit van je tante 

kreeg, krijg je er zomaar bij. Graag gedaan! 

PLANT POWER 

Haal buiten naar binnen voor een extra 

positieve energieboost in huis. Kies voor 

gezonde planten zoals geluksbamboe, 

vrouwentongen en bonsaiboompjes. 

Maar ook bloemen kunnen je huis 

hernieuwde energie geven. Denk maar 

aan de pioenroos, dé feng shui-remedie 

voor liefde en romantiek. Maar wel 

oppassen, want in de slaapkamer zouden 

ze zelfs een affaire met een jonge vrouw 

kunnen uitlokken … 

EEN VER-VAN-JE-BEDSHOW  

Als je maar één ruimte feng shui approved maakt, laat het 

dan je slaapkamer zijn. Je bed is de steun van je persoonlijke 

energie. Daarom is het belangrijk om de achterkant van 

je bed steun te geven tegen een muur en te zorgen dat je 

een deur ziet, zonder het bed recht tegenover een deur te 

plaatsen. Houd hier ook bij het plaatsen van je radiator(en) 

rekening mee! Daarnaast voorzie je best ook twee 

nachtkastjes – óók als je single bent. Je wil immers niet 

dat je door de slechte energie van je huis niet aan een 

nieuw lief geraakt, toch? 

OMHELS JE INNERLIJKE NARCIST  

Spiegels zijn de aspirine van de feng shui: ze 

helpen tegen heel wat energiekwaaltjes. Ze 

zorgen voor een betere energiestroom door je 

woning, voor een rustigere sfeer en ze laten je 

kamers ruimer lijken. Gebruik zeker een spiegel 

tegenover een raam dat uitgeeft op je tuin om 

buiten nog meer naar binnen te krijgen en in de 

hal. Maar niet tegenover de voordeur, zo voelen 

je gasten zich minder welkom.  

Je huis inrichten volgens de Chinese regels van 

de feng shui zorgt ervoor dat je woning positieve 

energie uitstraalt. Zo worden je huis en jijzelf een 

pak kalmer en gelukkiger … én het zou je zelfs aan 

een nieuwe liefde kunnen helpen! 

DECORATIETIPS 

VOOR MEER GELUK IN HUIS 

TIP

Denk op voorhand goed na over 

de feng shui in alle ruimtes zodat 

je rekening kan houden met de 

plaatsing van radiatoren. Of kies 

voor vloerwarming en geef jezelf 

alle vrijheid bij het feng shui-en 

van je thuis! 
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10 JAAR GARANTIE 

Op alle verwarmingsproducten van Radson 

krijg je 10 jaar kwaliteitsgarantie. Daarnaast 

kan je rekenen op ons eigen Service Team met 

ervaren professionals die, wanneer er toch een 

gebrek zou zijn, dit voor je komen oplossen en je 

radiator indien nodig zelfs ter plaatse vervangen. 

3

4
SLIMME 

ZONEREGELING 

VIA JE TABLET OF 

SMARTPHONE 

Vanaf nu kan je dankzij 

de handige Touch E3-app 

de temperatuur regelen 

van je vloerverwarming en 

(elektrische) radiatoren, 

waar je ook bent. Ideaal 

om je badkamer al te laten 

opwarmen vanuit je luie zetel 

of je bureauruimte enkele 

graden hoger te zetten vanop 

kantoor om thuis nog wat 

door te werken.

DESIGN VO OR ÉLKE 

RUIMTE 

Van strak minimalistisch, 

fantasierijk en onsterfelijk 

tot oergezellig interieur: bij 

Radson vindt elke consument 

gegarandeerd een radiator naar 

zijn smaak in een van de meer 

dan 70 kleuren. 

5

“Onze 
missie? 

De warmte 
voor jóúw 

moment 
vinden.” 

EEN ALL-IN 

WARMTEBRON

Kiezen is verliezen, ook bij warmte-

oplossingen. Een combinatie van vloer-

verwarming en radiatoren is dan ook het 

beste van beide werelden. Bij Radson vind 

je een gebruiksvriendelijk totaalaanbod 

van vloerverwarming en (elektrische) 

radiatoren in alle vormen en maten.  

2

REDENEN OM 

VOOR RADSON 

TE KIEZEN

EEN INNOVATIEF MERK 

Wij zijn constant op zoek naar slimme 

innovaties om de warmtearchitectuur in 

huis van de consument nog te verbeteren 

en duurzamer te maken. Zo werken alle 

radiatoren en vloerverwarmingssystemen 

van Radson al jaren op een lage 

temperatuurregime. Ondertussen 

hebben we bovendien als eerste 

verwarmingsmerk een radiator op ultra 

lage temperatuur op de markt gebracht 

die compatibel is met warmtepompen, de 

Ulow-E2. Lees er alles over op pagina 52!

1

Faro

light grey 
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"Ik heb mee het prototype 

ontworpen van de verticale 

radiator, vandaag nog altijd 

een van onze topproducten."

Nog een goed jaartje. En dan zal Eric de deur van Radson definitief achter zich 

toetrekken, om volop te genieten van zijn pensioen. Met pijn in het hart, dat wel, want 

hij deed zijn werk bijzonder graag. Samen met Eric blikken we terug op een carrière 

van 40 jaar, vol goede herinneringen. 

Hoe ben je bij Radson beland?

Eric: “Al op heel jonge leeftijd, eigenlijk: ik was amper 

16 jaar. Een vriend van mij werkte hier al en zei dat ik 

met mijn ervaring als lasser (ik had het vak geleerd 

in een rolluikbedrijfje) echt eens bij Radson moest 

aankloppen. Dus dat heb ik gedaan, en ik ben er nooit 

meer weggegaan.”

Dan voelde je je hier vast goed thuis, niet?

“Ja, klopt, ik heb hier veel kansen gehad en heb 

ook altijd mijn ding mogen doen. Je mag van alles 

uitproberen. Dat vindt het bedrijf heel belangrijk en 

werkt voor ons ook motiverend: je bouwt ongelooflijk 

veel vaardigheden en kennis op. Je leert sowieso ook 

meer bij als je je job graag doet. Zo heb ik mee het 

prototype ontworpen van de verticale radiator, vandaag 

nog altijd een van onze topproducten. Daar ben ik heel 

fier op. Later mocht ik radiatoren controleren die met 

schoonheidsfoutjes uit de productie kwamen. Kwaliteit 

is heel belangrijk voor Radson, maar ook voor mij: 

blutsen en foutjes kunnen écht niet. Ik vind het fijn dat 

ik mensen zo aan een perfecte radiator help.” 

Wat vind je nog meer leuk aan je job?

“Dat we zo’n goed team vormen. We doen geregeld 

leuke dingen samen, zoals gaan bowlen of een bezoekje 

aan een pretpark met de kinderen erbij. En er is een 

Radson-sportclubje dat bijna elke zondag gaat fietsen 

en redelijk wat activiteiten organiseert. Daarnaast leren 

we als collega’s ook veel van elkaar.”

Tot slot: als je moet kiezen, wat is dan je mooiste 

herinnering?

“Moeilijk, er zijn er veel. Maar wat mij meteen te binnen 

schiet, is die keer dat een van de collega’s Radson had 

ingeschreven voor een tv-programma, waarbij onze 

serviceploeg gefopt werd met een verborgen camera. 

Ze moesten in een klooster een radiator gaan vervangen 

en werden daar door de nonnekes verplicht om zo’n 

gewaad aan te doen en een kruis te maken voor het 

kruisbeeld. Amai, daar kunnen we vandaag nog altijd 

hard om lachen.”

“Een radiator is als een 
meubelstuk: dat moet tot in de 
puntjes afgewerkt zijn.”

Productiemedewerker Eric
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Badkamer
Het moment van welverdiende me-time.

Wanneer je de badkamerdeur achter je dichttrekt, heb je 

tijd om even helemaal tot rust te komen … of toch totdat 

iemand op de deur klopt voor een dringend toiletbezoek! 

Tijd om echt wakker te worden of jezelf op je gemak klaar 

te maken voor een goede nachtrust. 

Of je nu samen met je kids (scheer)schuimmonsters 

maakt of uit een lang deugddoend bad stapt, zorg voor 

een aangename warmte die je in de lucht omhelst als een 
dekentje. Een badkamerradiator van Radson voor heerlijk 

warme handdoeken of blote voeten op de verwarmde vloer 

maken je warme moment nog aangenamer. 
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Flores
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HOMEMADE 

LAVENDELSCRUB  

Op zoek naar een babyzacht velletje? 

Dat scrub je gewoon tevoorschijn 

in bad of onder de douche. En het 

beste nieuws: de fijnste scrub maak 

je gewoon zelf met ingrediënten die 

al in je voorraadkast liggen. Verwarm 

50 g kokosolie in de microgolfoven 

totdat hij lopend wordt en meng 

met 200 g suiker. Voeg 2 theelepels 

lavendelknoppen en 10 druppels 

essentiële lavendelolie toe en je 

lichaamsscrub is klaar! 

RECEPT

BYE BYE,  KOUDE VOETEN! 

Brr … een koude vloer of vochtige 

douchemat zijn niet de beste 

wellnesswonderen. Denk er daarom 

aan om vloerverwarming te leggen in 

de badkamer in combinatie met een 

badkamerradiator. Zo ligt je warme 

handdoek fijn op je te wachten als 

je uit bad of douche komt én droogt 

hij extrasnel, alweer klaar voor jouw 

volgende me-moment! Check snel 

pagina 63 en kies jouw favoriete 

badkamerradiator. 

TRANSFORMEER JE BADKAMER 

IN EEN WELLNESSWALHALLA
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Na een drukke dag is er niets heerlijker dan 

helemaal tot rust komen in je eigen wellness-

paradijs. Met deze tips scrub je de stress weg 

en maskeer je je vermoeidheid met een maskertje 

in een heerlijk warme badkamer. Geniet ervan, 

je hebt het verdiend!

ZEN VO OR JE ZINTUIGEN

Voordat je aan je welverdiend pamper-

moment begint, is het belangrijk dat 

je eerst de juiste relaxed sfeer creëert 

in de badkamer. Trek je kleren uit en 

je badjas aan, steek lekker veel (geur)

kaarsen aan verspreid over de hele 

ruimte en speel rustgevende muziek 

op de achtergrond. Jouw motto: 

#treatyoself!  

MEGAMASKERADE

Geen wellnessmoment zonder 

gezichtsmasker. Voeg daar nog twee 

schijfjes komkommer aan toe op je 

oogleden, en je hebt het ideale recept 

voor een succesvolle spa-ervaring. 

Die schijfjes geven je niet alleen een 

luxueus en ontspannend gevoel, 

maar helpen ook om zwellingen te 

verminderen én geven je huid een 

extra hydratatieboost. 

PRO OST!

Het klinkt misschien gek, maar 

door een lange hete douche of bad 

te nemen droog je je huid net uit. 

Belangrijk is dus om genoeg te 

drinken. Voorzie jezelf dus van een 

grote kan water, eventueel met wat 

schijfjes komkommer voor extra 

hydratatie én wellnesspunten. En als 

je écht een royal treatment wil, kan 

een glaasje bubbels bij je bubbelbad 

natuurlijk niet ontbreken.

DE IDEALE 

TEMPERATUUR: 24°C

Ken je dat gevoel dat je niet uit je 

ontspannend bad of douche wil 

stappen omdat het te koud is in 

de badkamer? Voortaan niet meer, 

want dankzij de slimme elektrische 

badkamerradiatoren heb je het áltijd 

comfortabel warm. Na een week 

herkent de radiator zelfs je dagelijkse 

gewoontes, en zorgt hij ervoor dat de 

badkamer perfect op temperatuur is 

wanneer jij je deugddoende me-time 

wil starten. Je kan bovendien kiezen 

voor een model met PTC Blower, 

dat de warmte extrasnel doorheen 

je badkamer verspreidt met een 

turboboost (comfortmodus). Handig! 

Evia T

metal black

TIP

De PTC Blower verspreidt 

de warmte extrasnel in 

je badkamer voor het 

ultieme spagevoel. 
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MAAK EEN STIJLSTATEMENT 

Koppel het functionele aan het stijlvolle 

met een van de slimme én aantrekkelijke

badkamerradiatoren van Radson. Die zijn 

aangepast aan het hoge vochtigheidsgehalte 

in de badkamer en zijn verkrijgbaar in meer 

dan 70 kleuren en uitvoeringen zodat je 

altijd dé eyecatcher voor jouw badkamer 

vindt. Combineer je badkamerradiator met 

vloerverwarming voor het allerbeste resultaat!

Van je ochtenddouche tot je 

nachtcrème: in je badkamer 

begin én eindig je elke dag. 

Logisch toch, dat je je tijd daar 

extra aangenaam wil maken? 

Met deze jaloersmakende 

designtips maak je de 

warmste ruimte van 

je huis nog net 

een graadje 

warmer. 
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ZO KLEED JE JE BADKAMER 

EXTRAMOOI AAN

OPGEROLD STAAT NETJES

Je badkamer instant hotelallures 

geven? Simpel. Rol je handdoeken op

in plaats van ze op te vouwen. Dat 

ziet er zoveel leuker uit en neemt 

zelfs minder plaats in beslag. Probeer 

je opgerolde handdoeken ook eens 

in een wijnrek te schikken voor een 

originele toets in je decor. 

Tinos
V E

anodic black

HOE HANGT HET? 

Nu de showerplant heel Instagram 

aan het veroveren is, kan jouw 

badkamer natuurlijk ook niet 

plantloos achterblijven. Kies wel voor 

plantsoorten die kunnen overleven 

in een vochtige omgeving, zoals aloë 

vera, vetplanten, vrouwentongen, 

lepelplanten of orchideeën. Of ga 

voor de instant blijmaker Scindapsus. 

Deze hangplant vrolijkt je badkamer 

én de lucht op dankzij zijn filterende 

eigenschappen. Mooi meegenomen!

SPIEGELTJE,  SPIEGELTJE 

AAN DE WAND

Wie is de mooiste spiegel van ’t land? 

De jouwe, of toch als je er eentje in 

een ronde vorm kiest. Ronde spiegels

zien er niet alleen superstijlvol uit, 

maar verzachten de harde lijnen in 

je badkamer en doen je ruimte zelfs 

groter lijken. 

ONMISBARE ACCESSOIRES

Dan kan de rest van je badkamer er nog 

zo stijlvol uitzien, rondslingerende plastic 

shampooflesjes en restjes zeep op je lavabo 

doen het geheel meteen slordig ogen. Giet je 

verzorgingsproducten over in elegante flesjes

en investeer in een leuk schaaltje voor je zeep 

of een knappe beker voor je tandenborstels. 

En waarom je wattenschijfjes en -staafjes 

niet in een mooie pot op je lavabo etaleren? 

Die details maken je badkamer helemáál af. 

TIP
Hou je niet van de ‘klimrekstijl’ 

van badkamerradiatoren? Ga dan 

voor een vlakke designradiator met 

handige handdoekbeugel (elektrisch 

of watervoerend). Hang de radiator 

minstens 1 meter van bad of douche.
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1 Gij zult …

kleur bekennen

2 Gij zult …

het licht zien
Met plafondlampen alleen kan je moeilijk warmte 

creëren. Ga liever voor een combinatie van 

verschillende lichtbronnen zoals staanlampen, 

muurlampen en tafellampen om meer diepte en 

warmte in je ruimte te creëren. 

4 Gij zult …

mixen & matchen 
Je kent het wel: de driezitbank die met een tweezit, 

fauteuil en voetenbank komt. Vergeet zo’n all-

informules, want die laten je interieur er meteen 

heel saai uitzien. Vergelijk het samenstellen 

van een interieur met het kiezen van een outfit: 

combineer verschillende stukken die mooi bij elkaar 

passen, maar elkaar ook aanvullen. Mix en match 

kleurtinten, groottes en texturen voor een ruimte die 

altijd interessant blijft. 

3 Gij zult …

logisch nadenken 
Hoewel interieurmagazines je anders laten denken, 

zijn ruimtes geen stillevens. Je lééft er, dus zorg je er 

maar beter voor dat alles praktisch is ingedeeld. Kan 

je overal vrij rondlopen zonder dat er meubels in de 

weg staan? Staat je sofa ver genoeg van de tv? En 

zijn de handdoeken op je badkamerradiator binnen 

handbereik als je uit douche of bad komt? 

Hét geheim van interieurdesigners? De 

10/30/60-kleurregel. Kies als hoofdkleur (60%) een 

neutrale basis zoals wit, beige, grijs of houttinten. 

Die basiskleur gebruik je voor je muren, tapijten en 

grote meubelstukken zoals de sofa of keukenkasten. 

Vervolgens kies je een bijpassende secundaire kleur 

(30%) voor grote oppervlakken zoals gordijnen, 

een bedsprei of accentmuur. De contrasterende 

accentkleur, ten slotte, is voor de accessoires in je 

ruimte (10%) zoals kussens en vazen. 

5 Gij zult …

de regel van 3 eerbieden 
Interieurdesign is geen exacte wetenschap, maar er 

is één wiskunderegel die je altijd in het achterhoofd 

moet houden: de regel van 3. Dat betekent dat 

alle accessoires – van zwevende muurplankjes tot 

decoratieve kussens – er interessanter uitzien in 

groepjes van 3 dan per 2 of 4. 

8 Gij zult …

stijlvol verwarmen 
Radiatoren zijn heus niet meer de afgebladderde, 

antieke muurbloempjes van vroeger. Tegenwoordig 

vind je ze in heel wat elegante en hippe designs die 

je ruimte letterlijk én figuurlijk extra warmte geven. 

Op de volgende pagina’s vind je zeker de leukste 

radiatoren voor jouw thuis! 

6 Gij zult …

een moodboard maken 
Kan je nog niet meteen een stijletiket op je droom-

interieur kleven? Pak er dan wat interieurbladen, 

online artikels en sociale media bij en verzamel wat 

je mooi vindt. Eens je de naam van je favoriete stijl 

kent, is het makkelijker om daarrond je interieur 

samen te stellen. Pssst: doe ook eens de stijltest op 

pagina 42! 

Elke ruimte heeft een ‘interieurheld’ nodig: een item dat 

verrast, inspireert en een impact maakt. Die Chesterfi eld-

sofa waarvan je al járen droomt of de eigenzinnige 

ladekast die je van je grootmoeder hebt geërfd, 

bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat dit item de eyecatcher 

van de ruimte wordt en bouw de rest errond op. 

7 Gij zult …

helden uitkiezen 

10 Gij zult …

de geboden overtreden 
Nu je alle geboden gelezen hebt (en natuurlijk plichtsgetrouw 

volgt), is het tijd om ze te overtreden. Ja, écht! Jij moet immers in 

je eigen huis wonen, dus doe gewoon wat jou blij maakt. Wil je 

een fiets tegen de muur hangen of een giga knutselwerk van de 

kids op de salontafel etaleren? Doen! Niets zo interessant als een 

interieur dat een verhaal vertelt. 

Geen zin om je interieur elke 5 jaar een upgrade te geven? 

Investeer dan in tijdloze grote basisstukken zoals een 

comfortabel bed, een fantastisch schilderij en degelijke 

radiatoren. Je mag nog steeds smelten voor trends, maar ga 

dan voor kleinere accessoires die je makkelijk kan vervangen. 

Kunst is voor het leven, die geometrische vaas of fluwelen 

poef waarschijnlijk niet. 

9 Gij zult …

de tand des tijds doorstaan  
Biecht maar op: jij bent schuldig aan heel wat 

interieurzonden. Daarom hebben we voor jou 

dé leefregels verzameld om religieus te volgen 

als je eindelijk dat droominterieur wil. Amen! 
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TEST
Doe de

Je favoriete 

interieurkleur?

A | Wit en/of zwart

B | Iets fun zoals 
avocadogroen of paars

C | Gebroken wit

D | Hout is een kleur, toch?

Dit woord spreekt je 

het meest aan:

A | Eenvoudig

B | Origineel

C | Rustig

D | Natuurlijk

Wat zou je het liefst tegen je muur hangen?

A | Een abstract Mondriaan-geïnspireerd schilderij 

B | Een kleurrijke pop art-poster of oude reclameaffiche 

C | Een groep persoonlijke foto’s in uiteenlopende kaders 

D | Iets natuurlijks: een hertenkop of een ladder 

Meestal A, B, C of D geantwoord? Die letter vertelt je welke 

interieurstijl het beste bij jouw persoonlijkheid past!

Jouw decomotto?

A | Less is more

B | Mijn interieur moet 
een ziel hebben

C | Trends zijn voor 
kleding, niet mijn 
interieur

D | Binnen moet buiten 
ademen

Kies je droom-

woning:

A | Een strak vrijstaand 

huis of loft 

B | Een opgeknapt 
herenhuis 

C | Een pastorijwoning 

D | Een boerderij of hoeve 

Is hygge in huis jouw 

belangrijkste doelstelling of 

kom je graag verrassend uit 

de hoek? Doe snel de test en je 

komt meteen te weten welke 

interieurstijl het best bij jou past. 

Vind jouw interieurstijl 

a Modern
Fris, minimalistisch en toch levendig: jouw ideale 

interieurstijl is modern.

b Retro
Dé interieurstijl die bij jou past? Retro, een fantasierijk 

samenspel tussen oud en nieuw.

c Klassiek
Jij houdt van tijdloos design met vertrouwde vormen en 

kleuren. Jouw ideale interieurstijl is klassiek.

e Landelijk
Natuurlijke elementen zoals hout en aardetinten 

verraden je liefde voor de landelijke stijl.

MODERN
RETRO

Kos V

Vergeet een overdosis pop art 

en psychedelisch behangpapier 

waarvan je gaat duizelen. Het 

retro-interieur van vandaag is 

rustiger en combineert oude, 

gewaagde elementen uit vorige 

decennia zoals de jaren ‘40, ‘60 

en ‘70 met nieuwe, moderne 

elementen. Resultaat: een 

uitgesproken stijl met een 

fantasierijk samenspel tussen 

oude en nieuwe interieurstijlen.

Een modern interieur in drie woorden? 

Less is more. Het ruimtegevoel is 

belangrijker dan de dingen die erin 

staan, en daarom ligt de focus op 

strakke lijnen en texturen. Maar dat 

betekent niet koude, witte hoogglans, 

want de minimalistische stijl wordt 

tegenwoordig opgewarmd met 

levendige toetsen. Zo vind je in moderne 

interieurs vandaag ook vaak opvallende 

kleurcontrasten, trendy accessoires en 

statementmeubelstukken.

Kos V

RAL 4008
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KLASSIEK
LANDELIJK

Delta H

E.Flow 
Parada

Visualiseer elke radiator in 

je interieur met SmartBox
Benieuwd welke radiator het mooist in jouw 

ruimte staat? Probeer ze allemaal thuis uit in 

virtual reality dankzij de slimme SmartBox-app!

Jouw stijl,
jouw radiator

ZO WERKT HET:

1 Download de Radson SmartBox-app. 

2. Maak een foto van je interieur. 

3. Selecteer je favoriete Radson-radiator. 

4. Plaats de radiator in de ruimte. 

5. Pas de kleur, belichting, invalshoek of zelfs schaduw van de   

 radiator aan voor een nog realistischer beeld. 

In de app vind je ook alle Radson-brochures en de locaties van alle 

verkooppunten terug én kan je snel en eenvoudig de warmtebehoefte 

van je ruimte berekenen.

No-nonsense, rustig en 

comfortabel. Een klassiek 

interieur doorstaat de tand 

des tijds met glans. Alle 

elementen in de ruimte, 

van muurverf tot stoelkus-

sen, passen goed bij elkaar 

en zijn consistent. Niets is 

onverwacht in de ruimte, 

en dat geeft een kalme en 

ordelijke uitstraling. Een 

klassiek interieur voelt 

vertrouwd aan voor elke 

leeftijdsgroep.

Breng de natuur binnen met een 

landelijk interieur, waar natuurlijke 

elementen als hout en steen een 

hoofdrol spelen. Elke ruimte is een 

perfecte balans tussen robuust 

en gezellig, met meubelstukken 

die een speelse, elegante ronding 

hebben. Alle kleuren worden zacht 

en sereen gehouden en creëren 

zo een huiselijke sfeer waar je je 

meteen thuis voelt.
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Slaapkamer
Het moment om van te (dag)dromen.

Dagdromen tijdens het studeren voor een toets of echt dromen 

onder je knusse lakens: in je eigen slaapkamer loopt de tijd volgens 

jouw horloge. Het is een ruimte waarin je pas écht jezelf kan zijn

en waar niets moet, maar alles mag. 

Of je nu rekensommen of schaapjes gaat tellen: dankzij de 

radiatoren en zoneregeling van Radson zorg je voor comfortabele 

warmte in de slaapkamer wanneer je die nodig hebt. Zodat je weer 

100% uitgeslapen wakker wordt … of 100% scoort op die toets! 

Yali 
Parada
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RICHT JE BUREAU SLIM IN 

Je kantoor of studeerkamer moet een plek zijn 

waar je graag komt en waar je rustig kan werken. 

Prop ze dus niet vol met onnodige meubels en 

accessoires, maar zorg voor genoeg ademruimte. 

Maak het gezellig met een paar kamerplanten 

en goede verlichting. Denk ook na over de juiste 

kleur: blauwtinten zijn rustgevend en verhogen 

de productiviteit, terwijl oranje stimuleert en je 

weer energie geeft. 

Of je nu moet studeren, je administratie moet doen 

of thuis werkt: je kunnen concentreren is soms de 

lastigste taak op je to-dolijstje. Met deze tips word je 

productiever dan ooit tevoren! 

R A D S O N M A G A Z I N E48

Hocus pocus ...
focus! CONCENTRATIETIPS VOOR 

HARDE WERKERS

BEREID JE VO OR 

Het is een cliché, maar tegelijk een 

waarheid als een koe: een goede 

voorbereiding is het halve werk. 

Probeer alles wat je nodig hebt op 

voorhand te verzamelen. Maar drop 

je spullen liefst niet op een rommelig 

bureau: weinigen kunnen zich goed 

concentreren in een chaotische 

omgeving.

LAAT JE NIET AFLEIDEN

Oké, toegegeven, deze is makkelijker 

gezegd dan gedaan. Maar hé, als alle 

mogelijke afleidingen gewoon niet 

binnen handbereik zijn, wordt dat al 

een stuk eenvoudiger. Zet je telefoon 

op vliegtuigstand en verberg hem in de 

lade van je bureau. Of beter nog: laat 

een huisgenoot of collega er tijdelijk 

zorg voor dragen als je even echt niet 

gestoord wil worden.

PAUZEER (MET MATE)

Lukt het nog steeds niet om je te 

concentreren? Misschien ben je 

gewoon al veel te lang aan het 

proberen. Na één tot anderhalf uur 

hebben onze hersenen even een 

pauze nodig. Strek je benen, gun jezelf 

wat frisse lucht of ga op zoek naar 

een voedzame hap. Oh, en vraag die 

huisgenoot of collega gerust om je 

telefoon. Een beetje afleiding is nu wel 

welkom, niet?

MAAK HET AANGENAAM WARM

Het is een goed idee om radiatoren te voorzien in je werkruimte: deze warmen snel op, dus je voelt je gauw 

op je gemak zodra je je kantoor of kamer binnenstapt. Via zoneregeling (zie p. 10) kan je kamers ook op vaste 

tijdstippen opwarmen. Denk aan de vergaderruimte op kantoor tijdens je wekelijkse lunchmeeting of je 

bureau thuis, wanneer je een dagje thuiswerkt. Zorg ook steeds voor een aangename kamertemperatuur: 

de meeste mensen zijn het productiefst bij een temperatuur van zo’n 22 graden.  

TIP

Blauwe bessen kunnen je geheugen een 

steuntje geven. Ideaal tijdens het studeren!

Yali 
Parada
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Droom-
  fabriek

CREËER EEN 

AVONDRITUEEL    

Een verhaaltje voor het slapengaan 

helpt niet alleen je kids beter 

in slaap vallen, ook jezelf! Als je 

elke avond hetzelfde ritueel hebt 

voordat je je bed induikt, zoals een 

boek lezen, een sessie yoga doen 

of een warm bad nemen, train je 

jezelf om sneller te slapen. Kan nog 

meer helpen: de geur van lavendel

en klassieke of andere rustige 

muziek. 

OPSTAAN!     

Urenlang woelen in bed zorgt ervoor dat je je bed als 

een stresserende plek ervaart. Sta liever op als je na 

ongeveer 30 minuten nog niet in slaap bent geraakt 

en doe iets ontspannends als lezen of een puzzel 

oplossen totdat je slaperig bent. Doe dit wel in een 

andere ruimte. Als je je slaapkamer als een oase van 

rust beschouwt, zal je sneller slapen.

MIJD DE SNO OZEKNOP     

De lokroep van je snoozeknop kan ’s 

morgens vroeg erg sterk zijn, maar 

die knop is tegelijkertijd een van de 

grootste vijanden van een goede 

nachtrust. Door telkens opnieuw 

in slaap te doezelen, geraakt je 

brein in de war en zo ervaar je elke 

ochtend als het ware een jetlag. 

MAAK EEN SLAAPSCHEMA   

Kruip elke dag op hetzelfde uur onder 

de lakens en zet ook je wekker op 

hetzelfde uur. Een vast slaapritme helpt 

je lichaam om natuurlijk wakker te 

worden. Uitslapen in het weekend? Doe 

je beter niet. Je ‘reset’ dan je slaapcyclus, 

en zo mis je die belangrijke meeting op 

maandagochtend misschien wel … 

GA OFFLINE    

Net voor het slapengaan nog snel een 

serie checken of door je Instagram-feed 

scrollen? Geen goed idee. Smartphone- 

en tv-schermen geven blauw licht vrij, dat 

je brein stimuleert. Het is dus niet altijd 

de inhoud van die spannende WhatsApp-

berichtjes die je wakker houdt … Verban 

twee uur voordat je gaat slapen alle 

schermen uit je buurt. 

STAY CO OL     

Wanneer je in slaap valt, daalt je 

lichaamstemperatuur lichtjes. Als je 

het te warm krijgt, kan je opnieuw 

wakker worden. Zorg er dus voor 

dat het in je slaapkamer ook wat 

koeler is. De meest slaapvriendelijke 

temperatuur is zo’n 18°C. Met 

zoneregeling kan je de temperatuur 

in elke ruimte perfect regelen: handig! 

Lees er alles over op pagina 10. 

Moeite met indommelen? 

Misschien saboteer 

je je goede nachtrust 

zelf wel … Met deze 7 

slimme slaaptips geraak 

je voortaan amper tot 

10 spreekwoordelijke 

schaapjes. Welterusten! 

7 TIPS 

OM BETER TE SLAPEN 

"Een verhaaltje voo r het 
slapengaan helpt niet 

all een je kids beter in 
slaap vall en, oo k jezelf!" 

EET JE MOE    

Nee, we bedoelen niet dat je ’s avonds 

slaapverwekkende vetten à volonté op je 

bord moet scheppen zoals frietjes, pizza 

en chips. Als je zwaar dineert, kan je 

ongemak je wakker houden. Ook koffie, 

alcohol en nicotine consumeer je best 

met mate voor een goede nachtrust, want 

die zorgen ervoor dat je lichter slaapt. 
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Ontmoet de eerste radiator 
op ultra lage temperatuur

Ulow-E2

Bouw of verbouw je, dan wil je dit natuurlijk energiezuinig 

aanpakken. Liefst van al kies je dan ook voor duurzame 

energieoplossingen. Maar wat als je al genoeg kosten hebt en 

nu liever nog niet investeert in iets als een warmtepomp? Geen 

zorgen: dankzij de nieuwe Ulow-E2 radiator van Radson kan je 

later nog vlotjes overschakelen op hernieuwbare energie. 

“De grootste 
verwarmings-

innovatie sinds 
de uitvinding 

van de radiator.”

Een stijlvol 
onderdeel 
van je 
interieur
Wil het oog ook nog wat? De Ulow-E2 heeft 

een strak en tijdloos design, in verschillende 

formaten, dat past bij elk interieur. Ja hoor, 

zowel vandaag als morgen!

Cool: een radiator 
met een frisse bries 
Is er hartje zomer een hittegolf in het land, 

dan zorgt de Summer Breeze-functie van 

de Ulow-E2 radiator ervoor dat je lekker 

kan slapen door wat frisse lucht in je 

slaapkamer te laten circuleren.

Ulow-
E2

Makkelijk te 
combineren met 
vloerverwarming
Vroeger gold: verwarmen op hoge temperatuur doe je met 

radiatoren, verwarmen op lage temperatuur met vloerver-

warming. Wilde je beide systemen combineren, dan bevond 

je je dus per definitie in een lastig parket. Maar dankzij ultra 

lage temperatuurradiatoren als de Ulow-E2 is dat verleden tijd. 

Je sluit de radiatoren simpelweg aan op hetzelfde regime als 

je vloerverwarming (op 35°C), en geniet zo van een makkelijke 

installatie zonder onnodige kosten. Nu alleen nog de stekker in 

het stopcontact en je bent klaar. 

Flexibel verwarmen,
vandaag en morgen
Van condensatieketel tot warmtepomp: de ULow-E2 radiator 

sluit je moeiteloos aan op elk type warmtebron tot maximum 

60°C. Een slimme keuze dus als je vandaag nog op gas verwarmt, 

maar in de toekomst wél een warmtepomp in huis wil halen. En 

ook dan zit je met de ULow-E2 helemaal goed, want Radsons 

nieuwste radiator werkt ook perfect op een regime 

van 35°C. Zo is hij ook meteen heel energie-

efficiënt: mooi meegenomen! 

innovatie sinds 
de uitvinding 

van de radiator.”

Wil het oog ook nog wat? De Ulow-E2 heeft 

een strak en tijdloos design

formaten, dat past bij elk interieur. Ja hoor, 

zowel vandaag als morgen!

Cool: een radiator 
met een frisse bries 
Is er hartje zomer een hittegolf in het land, 

dan zorgt de Summer Breeze-functie van 

de Ulow-E2 radiator ervoor dat je lekker 

kan slapen door wat frisse lucht in je 

slaapkamer te laten circuleren.

maar in de toekomst wél een warmtepomp in huis wil halen. En 

ook dan zit je met de ULow-E2 helemaal goed, want Radsons 

nieuwste radiator werkt ook perfect op een regime 

van 35°C. Zo is hij ook meteen heel energie-

efficiënt: mooi meegenomen! 
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Het was een werk van lange adem, maar de verbouwingen van Jan en An uit  

Houthalen zijn eindelijk afgerond. Wat ooit een Spaanse villa was, is vandaag een 

moderne woning met een smaakvol Scandinavisch tintje. Samen met hun vier kindjes 

komen ze nu elke dag thuis in een lekker warme leefruimte met heel wat lichtinval.  

En een paar strakke designradiatoren!

Blij dat de werken erop zitten?

An: “Oef, absoluut. Die Spaanse stijl was niet echt ons 

ding, en het was hier vroeger ook heel donker, dus 

we hebben best wel wat aanpassingen gedaan. Maar 

allemaal de moeite waard! Ons huis komt nu precies  

uit de boekskes.”

Hoe hebben jullie de verbouwing aangepakt?

“Om het leefbaar te houden, hebben we in fases 

gewerkt. Toen we net in het huis zaten, zijn we 

begonnen met het afbreken van de badkamer, een 

nieuw terras … Relatief kleine dingen, eigenlijk. Of 

wacht, ik vergis me. Het eerste dat we gedaan hebben, 

was die opzichtige Spaanse bar in de living slopen.” 

(lacht) “Aan het zwaardere werk op het gelijkvloers 

hebben we ons pas later gewaagd: de muren 

uitgebroken, grote ramen geplaatst, een nieuwe  

keuken en radiatoren geïnstalleerd.”

Wisten jullie dan snel wat jullie wilden?

“Wel, ik wilde hoe dan ook een strakke, witte en lichte 

woning. Maar bij een verbouwing moet je werken met

wat je hebt. We hebben alles dan ook goed afgewogen: 

zo kozen we bewust voor radiatoren in de hele woning 

in plaats van vloerverwarming, want we vonden de 

bestaande parketvloer te mooi om open te breken. 

Bovendien hou ik er wel van dat je woning supersnel 

warm is met radiatoren. In de woonkamer hebben 

we de bestaande radiatoren behouden, maar in de 

keuken en de overgang naar de living moesten we 

nieuwe radiatoren voorzien. Aan de ene kant hebben 

we gekozen voor een watervoerende radiator, en aan de 

andere kant de elektrische versie van dezelfde radiator. 

We wilden immers de waterbuizen niet verleggen – dat 

zou de verbouwing té ver leiden – en we hadden nog 

energie over van onze zonnepanelen. Ideaal!”

En passen de radiatoren dan goed bij jullie nieuwe 

interieur?

“Ja, absoluut. Ik vind dat radiatoren niet te fel mogen 

opvallen, ze moeten opgaan in de rest van je woning. De 

Tinos-designradiatoren van Radson doen dat heel goed. 

Ze zien er net zo strak uit als ons interieur, zonder de 

aandacht naar zich toe te trekken. Stijlvol én gezellig!”

“Ons huis komt nu precies  
uit de boekskes.”

Tevreden klanten Jan en An
Tinos 

V E
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Wie bouwt of verbouwt, 

moet op een gegeven 

moment de knoop 

doorhakken: kies je voor 

vloerverwarming? Of ben 

je beter af met good old

radiatoren? En mogen 

die dan ook elektrisch 

zijn? Bespaar jezelf de 

keuzestress: ontdek gauw 

welk type verwarming het 

best bij je past.

Radiatoren
Iets voor jou als …

… je wil besparen op de installatie van je verwarming.

… je extra karakter aan je woning wil geven: er bestaan 

vandaag tal van (design)radiatoren die een heuse 

meerwaarde vormen voor je interieur.

… je weinig 'geduld' hebt: radiatoren warmen je woning erg 

snel op.

… je ruimtes afzonderlijk wil kunnen verwarmen, ook die 

waar je weinig tijd doorbrengt.

… je energiezuinig wil verwarmen, maar vloerverwarming 

geen optie is: zoneregeling en (ultra) lage 

temperatuurradiatoren bieden vandaag heel wat 

mogelijkheden. 

… je ook je badkamer snel en voldoende wil opwarmen: 

badkamerradiatoren zijn prima bestand tegen 

luchtvochtigheid.

… de bouw van je woning al is afgerond (bijvoorbeeld bij 

renovatieprojecten).

… je renoveert en een mazoutketel of vernieuwde 

gaswandketel hebt.

Minder je ding als …

… je extra wandruimte wil vrijhouden.

… je graag blootvoets rondloopt op een lekker warme vloer: 

in dit geval kies je beter voor vloerverwarming.

… je veel tijd doorbrengt in de ruimte en deze dus constant 

verwarmd mag worden.

… je wil dat elke kamer die je verwarmt ook even warm 

aanvoelt.

Tinos V

RAL 2003

Elektrische 
radiatoren
Iets voor jou als …

… je net als met gewone radiatoren ruimtes afzonderlijk 

wil kunnen verwarmen.

… je elke kamer in huis snel wil kunnen opwarmen.

… je een kostenefficiënte en milieuvriendelijke 

combinatie zoekt met zonnepanelen.

… je later de mogelijkheid wil om nog extra radiatoren 

bij te plaatsen: er hoeven geen waterleidingen naar 

die ruimte te lopen.

… je op zoek bent naar een aanvulling op je 

vloerverwarming of gewone radiatoren.

… de bouw van je woning al is afgerond (bv. bij 

renovatieprojecten).

… je een onderhoudsvrije oplossing wil.

Minder je ding als …

… je warme voetjes wil.

… je in elke kamer dezelfde warmte wil voelen.

… je liever niet in zonnepanelen investeert en elektrisch 

verwarmen dus voor jou geen kostenefficiënte 

oplossing is door de hogere elektriciteitsprijzen. 

Yali 
Parada

Faro H

anodic natura

IT’S GETTING

           HOT
   IN HERE

DE PRO’S EN CONTRA’S 

VAN ELK VERWARMINGSSYSTEEM
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Vloerverwarming
Iets voor jou als …

… je een goed geïsoleerde woning hebt en op zoek bent 

naar een systeem op lage temperatuur om duurzaam te 

verwarmen.

… je flink wil besparen op je energieverbruik.

… je niet de ruimte hebt voor radiatoren of graag al je muren 

benut: vloerverwarming is onzichtbaar.

… je overal dezelfde warmte wil, en graag ook warme voeten.

… je voorkeur uitgaat naar een verwarmingssysteem zonder 

onderhoud.

… je je al snel stoort aan achtergrondgeluid: vloerverwar-

ming is uitermate stil.

… je een warmtepomp voorziet. 

Minder je ding als …

… je niet het budget of de mogelijkheden hebt om grote 

werken uit te voeren en je vloer voldoende te isoleren.

… je elke kamer wil kunnen verwarmen, maar slechts 

één systeem in huis wil: in je badkamer heb je naast 

vloerverwarming vaak een extra radiator nodig. Ook in de 

slaapkamer is vloerverwarming weinig efficiënt.

… je alle vrijheid wil bij de inrichting van je woning: in 

combinatie met vloerverwarming kies je beter meubelen 

op pootjes, zet je planten best op een krukje en zijn 

bepaalde soorten vloerbedekking een minder voor de  

hand liggende keuze.

… je snel een ruimte wil kunnen opwarmen.

Het beste 
van beide 
werelden? 
Combineer dan gewoon vloerverwarming 

met (elektrische) radiatoren! Bereken de 

warmtebehoefte van elke ruimte in je 

woning en kijk welk type radiator het meest 

geschikt is: probeer de productcalculator 

van Radson op www.radson.be.

Alle pro's en contra's in een lijstje
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Radiatoren
Elektrische  
radiatoren

Vloer- 
verwarming

Ulow-E2 radiator 
(zie p. 52)

Snel opwarmen   

Ruimtes afzonderlijk verwarmen    

Constante warmte 

Mazout- of gaswandketel    

Warmtepomp  

Zonnepanelen 

Lage installatiekosten   

Geen waterleidingen nodig  
(bv. bij woninguitbreiding)



Plaatsbesparend Denk verticaal Denk verticaal 

Weinig onderhoud    



RA, 
RA, 
RA(diator)

WAAR PLAATS JE JE 

RADIATOREN HET BEST?

Oef, je bent er eindelijk over uit: je wil je 

woning (deels) verwarmen met radiatoren. 

Het moeilijkste is alvast achter de rug … Of 

niet? Want waar moet je ze nu een plekje 

geven? Met deze tips weet je perfect waar 

jouw radiatoren zich helemaal thuis voelen. 

Ulow-
E2

FEIT OF FABEL:  PLAATS JE JE RADIATOREN 

HET BEST ONDER EEN RAAM?

Vroeger werden radiatoren vaak onder een raam geplaatst 

om indringende kou af te remmen. In nieuwbouwwoningen 

met isolerende beglazing is dat minder nodig, maar 

blijven ramen wel de grootste verliespost. Een radiator 

onder je raam plaatsen (eventueel in combinatie met 

vloerverwarming), blijft dus een slimme zet én zo verlies 

je bovendien minder wandruimte. 

GEEF ZE RUIMTE

Waar je radiatoren zich ook bevinden, ze 

hebben altijd ademruimte nodig. De warmte

zal niet goed kunnen circuleren als je ze te 

dicht bij je vloer of meubels plaatst. Plaats ze 

daarom ongeveer 15 centimeter van de vloer 

en 6 centimeter van venstertabletten. In je 

badkamer bevinden ze zich best op minstens 

1 meter van je douche of bad. Zorg er ook voor 

dat je radiatoren het openen van kasten en 

deuren niet belemmeren.   

LAAT ZE SCHITTEREN

De radiatoren van vandaag hoef je niet meer 

in een onzichtbaar hoekje weg te duwen. 

Tegenwoordig vind je (zéker bij Radson) heel 

wat leuke designradiatoren die het pronkstuk 

van je woonkamer kunnen worden. Ze zijn 

beschikbaar in tal van kleuren, zodat ze prima 

matchen met de inrichting van je woning. Wil 

je ze toch liever laten opgaan in je interieur? 

Plaats dan radiatoren in dezelfde kleur als je 

muur, zodat beide één mooi geheel vormen.

BENUT SMALLE PLEKJES

In compacte kamers als je keuken of badkamer 

heb je vaak alle plaats nodig die je hebt. Kies 

daarom voor verticale (design)radiatoren die 

weinig plaats innemen op smalle wanden en 

dankzij hun minimalistische ontwerp goed 

aansluiten bij de stijl van je keukenkastjes of 

badkamermeubels. Let wel op: de radiatoren in 

je badkamer moeten goed bestand zijn tegen 

luchtvochtigheid. Hiervoor bestaan speciale 

badkamerradiatoren, maar Radson kan je 

gewone paneelradiatoren ook voorzien van 

een extra laagje bescherming.

GEBRUIK ZE ALS ACCESSOIRE

Vergeet niet dat je je radiatoren voor meer 

kan gebruiken dan warmte alleen. Door er een 

ophangrekje aan te bevestigen worden ze in 

één klap een handig accessoire om bijvoorbeeld 

handdoeken snel te laten opdrogen. Plaats ze 

voor extra comfort binnen handbereik als je uit 

de douche of bad komt. 

Paros
V E
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Radiatoren

Alle warmteoplossingen op een rij
Badkamerradiatoren

Paneelradiatoren

Badkamerradiatoren

Plintradiatoren

Designradiatoren

Kolomradiatoren 

E.Flow Parada

Apolima

Flores C 

Santorini C

Parada plint

Kos H

Delta H 

Paros V

E.Flow Integra

Elato 

Minorca 

Integra plint

Faro H 

Narbonne V

E.Flow Ramo

Muna 

Leros M

Apia M

Ramo plint

Kos V

Delta V

Narbonne H 

Compact

Java

Faro V

Vertical

Flores 

Santorini 

Tinos V

Haute chauffage

Verwarmen op ultra 
lage temperatuur

Ulow-E2Ulow-E2

Beschikbaar 
in meer dan 
70 kleuren!

Evia T
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Elektrische radiatoren
Paneelradiatoren Kolomradiatoren

Designradiatoren Aluminium radiatoren

Yali Parada

Tamari H Thaj

Delta H E 

Paros V E

Yali GV

Tinos V E

Milo Rock V E

Yali Ramo

Tamari V

Milo Rock H E

Bayo

Delta V E

Badkamerradiatoren

Flores E Maroa BW

Elato E T

Athena E

Nila

Jarl C CH

Apolima E

Java E 

Flores CE Muna E T

Evia E

Minorca E

Athena S

Aluminium radiatoren

Delta V E

Paros V E

Tinos V ETamari H

Vloerverwarming

Zoneregeling

Clickjet Purjet

Noppjet & 
Noppjet Light TS14

Touch E3

Rolljet

Minorca E

Nila

Tinos
V E

anodic black
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Op zoek naar nóg meer informatie en inspiratie voor je thuis? Op onze website 

www.warmtevoorelkmoment.be lees je heel wat leuke artikels en meer … 

VAN WWW.WARMTEVOORELKMOMENT.BE 

DE 
WWWARME 
WERELD

VAN LIFESTYLE TOT INTERIEUR

Benieuwd naar de laatste interieurtrends van het 

moment of tips en tricks om nog warmer te leven? 

Je vindt de leukste inspiratie het hele jaar door op 

onze website. Pssst: houd ‘m goed in de gaten, want 

we updaten regelmatig met nieuwe content!   

WARMTE VO OR ELKE RUIMTE IN 

HUIS

Terwijl je het in de badkamer liefst aangenaam 

warm hebt, mag het ’s nachts in je slaapkamer 

best wat frisser zijn. Om je te helpen de ideale 

warmtearchitectuur voor élke ruimte te kiezen, 

vind je op onze website de ideale temperatuur, 

warmteoplossingen en look voor elke ruimte. 

Van kelder tot zolder, en alles daartussen.

TEST:  VIND DE 

RADIATOREN 

VO OR JOUW THUIS

Nog geen idee voor welke 

radiatoren en/of elektrische 

radiatoren je precies moet 

gaan? Vul gewoon de 

gegevens van je ruimte (locatie, 

verdieping, oppervlakte …) in in onze 

productcalculator en we tippen je meteen met de 

slimste warmteoplossingen die bij jou passen. 

DE LEUKSTE INSPIRATIE IN JE 

MAILBOX

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: zo ontvang je 

geregeld leuke inspiratie en praktische informatie 

op jouw maat in je mailbox.     
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Laat je nog meer inspireren op 
www.warmtevoorelkmoment.be

TIP


