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Gemak en behaaglijkheid met het Uniwarm 
Klimaat vloerverwarmingssysteem 
Het Klimaatvloerverwarmingssysteem van Uni-
warm is een afgiftesysteem  geschikt voor koelen 
en verwarmen. Het is een droogbouwsysteem 
bestaande uit 18mm dikke afbouwplaten waarin de 
vloerverwarmingsleiding gemonteerd kan worden.                                                
De platen zijn eenvoudig te plaatsen. Door de 
minimale opbouwhoogte bieden de platen voor 
veel situaties een oplossing, onder andere in reno-
vatieprojecten. De vloermodules maken deel uit 
van het Uniwarm klimaatsysteem welke bestaat uit 
een inventieve combinatie van een lage temper-
atuur verwarmingssysteem (LTV) en afbouwplaten.                           
De modules zijn geschikt voor het verwarmen en 
koelen van ruimtes via wand, vloer en plafond.                                       
De basisplaat kan door zijn homogene structuur ex-
treem worden belast. Het systeem is zo ontworpen 
dat ze snel reageert op de warmte of koelvraag.

Toepassingsgebieden 
Het Uniwarm klimaatsysteem is een droogbouw-
systeem en biedt onder andere een oplossing bij:
> duurzame bouw
> renovatieprojecten
> luxe woning(nieuw)bouw
> utiliteitsbouw
> ‘passief huis’
> houtskeletbouw

Voordelen:
• Minimale opbouwhoogte (circa 20mm)
• Licht gewicht systeem in vergelijking met  
 standaard vloerverwarming
• vloerverwarming mogelijk op houten   
 (verdiepings)vloeren
• tijdwinst bij montage: afwerking kan direct  
 plaatsvinden (droogsysteem)
• verwarmingslichaam, koelsysteem en   
 afbouwplaat in één
• behaaglijkheid door 100% stralingswarmte
• gezond binnenklimaat door minimale   
 luchtverplaatsing
• luxe uitstraling, duurzaam in gebruik
• ze reageert snel op de warmte of koelvraag. 
• 100% diffusiedichte leidingen
• toepassing van Fermacell gipsvezelplaat:  
 100% recycleproduct, licht, sterk en stootvast
• vele afwerkingen mogelijk: onder andere  
 houten vloeren, laminaat, tapijt
• aan te sluiten op bestaande cv
• maatwerk mogelijk 
• levering met legplan, ontwerp en advies
• bestekstekst op aanvraag
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Uniwarm, systeemaanbieder in duurzame energie-
voorziening voor de verwarmings- en koelings-
branche werkt uitsluitend met kwaliteitsproducten. 
De plaat is van het fabricaat Fermacell, de leidingen 
hebben een aluminium kern en zijn 100% diffus-
iedicht. Verstoppingen door het binnendringen 
van zuurstof in het systeem zijn uitgesloten. Dit 
maakt dat het klimaatsysteem garant staat voor 
duurzaamheid en optimaal comfort.
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