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VeraLine heeft een zeer gevarieerd aanbod radiatoren.
Zo is er voor elke stijl en voor elke situatie een passende VeraLine radiator.
U heeft de keuze uit verschillende gelakte modellen in
de kleur wit of pergamon en uit verschillende modellen in roestvrij edelstaal.
De handdoekradiatoren zijn uitstekend geschikt voor
de badkamer of keuken.
Naast handdoekradiatoren levert VeraLine ook sierlijke
decorradiatoren voor de woon- en/of slaapkamer.
Wilt u een warmtebron die geheel uit het zicht is geplaatst, dan is de VeraLine vloerconvector de ideale
oplossing.
De laatste noviteit van VeraLine is een vernuftig
radiatorombouwsysteem, waarmee u uw oude radiator
in een mooie decorradiator kunt laten veranderen.
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De VeraLine radiatoren zijn vervaardigd volgens de
modernste technieken. Daarom wordt een garantie
van maar liefst 10 tot 15 jaar gegeven.
In deze folder treft u een overzicht aan van alle modellen die VeraLine in haar programma heeft.
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Handdoekradiatoren
VeraLine heeft een zeer gevarieerd aanbod handdoekradiatoren. Deze radiatoren zijn geschikt voor
elke nieuwe badkamer of keuken. Maar ook in een
bestaande situatie kan de oude radiator eenvoudig
worden vervangen door een mooie decoratieve handdoekradiator. Alle VeraLine handdoekradiatoren zijn
te verkrijgen in verschillende hoogte- en breedtematen. Daardoor is er, ook wat betreft de afmetingen en
warmte-afgifte, altijd de juiste radiator beschikbaar.
De VeraLine handdoekradiatoren zijn te leveren in de
kleuren wit (RAL9016) en pergamon.
Radius en Economy
Degelijke kwaliteit en toch een heel aantrekkelijke
prijsstelling voor deze twee standaardmodellen. Het
model Radius heeft een ronde vormgeving, terwijl de
Economy strak en recht van uitvoering is.
Amsterdam en Lucy
Bij deze twee fraaie designradiatoren overlappen de
horizontale segmenten steeds de achterliggende verticale buizen, waardoor een fraai esthetisch effect is
bereikt.
Dory
Deze radiator heeft platte buizen, die voor een strak
uiterlijk zorgen.
Katia
Dit opvallende model is geheel uit vierkante buizen
opgebouwd.
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Roestvrijstalen radiatoren,
serie Inox
De unieke Inox radiatoren zijn vervaardigd uit 100%
massief roestvrij edelstaal.
Omdat deze roestvrijstalen radiatoren een zeer lange
levensduur hebben, bedraagt de garantietermijn maar
liefst 15 jaar. De sprankelende hoogglans is verkregen
door middel van een geavanceerde polijstmethode,
die een mooier resultaat oplevert dan chroom. Andere
modellen hebben daarentegen een subtiel zijdemat
oppervlak gekregen.
De serie INOX kent een grote verscheidenheid aan
modellen:
Claudia
Dit is een populaire hoogglans radiator met een standaard vormgeving.
Elena en Nancy
Bij deze modellen zijn de horizontale buizen op de
beide verticale buizen gelast.
Te verkrijgen in zowel hoogglans als zijdeglans.
Stefania en Sandra
Deze radiatoren vallen op door de fraaie platte horizontale buizen.
Lola
Een oogstrelende warmte, toepasbaar in elke ruimte.
Deze stijlvolle radiator is in horizontale- en verticale
uitvoering verkrijgbaar. In hoogglans en zijdeglans.
Kelly en Babyla
Dit zijn bijzonder exclusieve radiatoren in een
enigszins asymmetrisch design.
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Decorradiatoren,
serie Vonaris
Sierlijke en krachtige warmtebronnen voor bijvoorbeeld
de woon- en/of slaapkamer. Leverbaar in elke gewenste kleur. Omdat alle Vonaris radiatoren aan de onderzijde worden aangesloten, kunnen de cv-leidingen
vrijwel geheel aan het oog worden onttrokken. Deze
schitterende decorradiatoren zijn in vele maten en capaciteiten verkrijgbaar en standaard geschikt voor een
geïntegreerde (ingebouwde) thermostaatknop.
De serie Vonaris is te verkrijgen in een horizontale uitvoering (VHV) en een verticale uitvoering (VSV). Vanwege de geringe hoogte is de horizontale uitvoering
uitermate geschikt voor onder de vensterbank en tot
op de grond lopende raampartijen. Het verticale model
komt vooral goed tot zijn recht in de badkamer, in de hal
of op smalle (scheidings-)wanden in de woonkamer.
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Convectorputten en
vloerconvectoren
De VeraLine vloerconvector is een efficiënte warmtebron die slim is weggewerkt in uw vloer. Hij kan fraai
worden afgedekt met een mooi warmtedoorlatend
houten rooster, naar keuze in ongelakt merbau of
licht-eiken.
De prefab convectorputten zijn gemaakt van gewapend polyester met een extra waterdichte polyester
topcoating. De standaard uitvoering heeft een wanddikte van 20 mm en een diepte van 550 mm (uitwendig). Polyester heeft een gunstige isolatiewaarde,
waardoor er onder de vloer geen kostbare warmte
verloren gaat.
Een zwartgelakt aluminium inlegraam waarin het rooster wordt gelegd, is direct op de put gemonteerd.

Geïsoleerd, waterdicht, makkelijk te reinigen, snelle comfortabele
opwarming met een garantie van 5 jaar.
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Warmtedoorlatend
radiatorombouwsysteem
Het kan voorkomen dat uw oude bestaande radiatoren
technisch gezien nog in uitstekende staat zijn en prima
hun werk doen, maar dat ze wellicht het aanzien niet
meer waard zijn.
In die gevallen kunt u de radiatoren laten voorzien van
een fraaie decoratieve radiatorombouw, waardoor de
radiatoren en daarmee tevens uw gehele woonkamer,
hal, keuken of slaapkamer een totale face-lift ondergaan. Deze warmtedoorlatende ombouw is geschikt
voor alle bestaande radiatoren met een lengte van 300
tot 3000 mm en een hoogte van 270 tot 1020 mm.

oude situatie

Het unieke van de VeraLine radiatorombouw is dat de
bestaande radiator niet gedemonteerd hoeft te worden. Met behulp van een slim montagesysteem kan
uw installateur de radiator snel voorzien van de ombouw, zonder de leidingen los te koppelen.
Voor eventuele reiniging kan de ombouw naderhand
eenvoudig door u worden gedemonteerd en weer gemonteerd.

nieuwe situatie

10

detail

Afmetingen en capaciteiten
Handdoek- en decorradiatoren (gelakt)
De onderstaande afmetingen zijn vermeld in millimeters en de capaciteit in Watt bij 90/70º C en een ruimtetemperatuur van 22º C (breedte x hoogte / Watt)
Amsterdam

Dory

Economy

Radius

Lucy

Katia

Vonaris

verkrijgbaar in wit
en pergamon

verkrijgbaar in wit
en pergamon

verkrijgbaar in wit
en pergamon

verkrijgbaar in wit
en pergamon

verkrijgbaar in wit
en pergamon

verkrijgbaar in wit
en pergamon

verkrijgbaar in wit
en pergamon

500 x 714 / 403
600 x 714 / 544
750 x 714 / 656
900 x 714 / 768
500 x 1134 / 727
600 x 1134 / 840
750 x 1134 / 1011
900 x 1134 / 1090
500 x 1764 / 1138
600 x 1764 / 1313
750 x 1764 / 1582
900 x 1764 / 1851

500 x 672 / 419
500 x 1120 / 692
500 x 1400 / 812
600 x 1848 / 1220

500 x 764 / 477
500 x 1172 / 690
500 x 1750 / 1009
600 x 764 / 557
600 x 1172 / 822
600 x 1750 / 1198
750 x 764 / 677
750 x 1172 / 1019
750 x 1750 / 1483

600 x 764 / 573
600 x 1172 / 844
600 x 1750 / 1229
750 x 1750 / 1521

500 x 685 / 504
500 x 1160 / 908
500 x 1410 / 1070
600 x 1885 / 1646

488 x 685 / 506
Het model Vonaris
488 x 1160 / 807
is in vele
488 x 1400 / 963
afmetingen te
588 x 1800 / 1417
verkrijgen.
Opgave op
aanvraag.

Roestvrijstalen radiatoren, serie Inox
De onderstaande afmetingen zijn vermeld in millimeters en de capaciteit in Watt bij 90/70º C en een ruimtetemperatuur van 22º C (breedte x hoogte / Watt)
Babyla

Claudia

Elena

Kelly

Nancy

Sandra

Stefania

Lola (verticaal)

hoogglans

hoogglans

hoogglans

hoogglans

hoogglans

hoogglans

hoogglans

hoogglans

500 x 685 / 333
500 x 1160 / 615
500 x 1410 / 732
600 x 1885 / 1167

500 x 1224 / 558
500 x 1406 / 625
500 x 1770 / 803
600 x 1224 / 647
600 x 1406 / 751
600 x 1770 / 933

500 x 685 / 336
500 x 1160 / 705
500 x 1410 / 739
600 x 1885 / 1220

500 x 665 / 288
500 x 1120 / 514
500 x 1400 / 603
600 x 1855 / 906

500 x 665 / 276
500 x 1120 / 445
500 x 1400 / 559
600 x 1855 / 883

450 x 1500 / 638
600 x 1500 / 814

600 x 1080 / 292 500 x 760 / 335
600 x 1500 / 420 500 x 1190 / 516
600 x 1800 / 500 600 x 1190 / 619
500 x 1400 / 624
600 x 1400 / 744
zijdeglans
500 x 1800 / 792
600 x 1800 / 930
600 x 1080 / 313
600 x 1500 / 450
600 x 1800 / 535

zijdeglans
500 x 685 / 399
500 x 1160 / 697
500 x 1410 / 807
600 x 1885 / 1267

zijdeglans

zijdeglans

500 x 685 / 389
500 x 1160 / 705
500 x 1410 / 826
600 x 1885 / 1294

500 x 665 / 274
500 x 1120 / 490
500 x 1400 / 574
600 x 1855 / 862

Meer informatie vindt u op onze uitgebreide website (www.veraline.nl).
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Uw installateur:

www.veraline.nl

