
De Snelste Verwarming,  

            Die ook filtert! 

                      
THERMAD 



 

Via uw verwarming bepaalt u hoe 

warm het is in uw woning. Maar 

waarom daar stoppen!  

 

Wil u ook niet kunnen koelen 

tijdens de warme zomers? Of verse 

lucht in huis halen zonder 

warmteverliezen, Lucht zonder alle 

kwalijke stoffen? En kan dit alles 

ook niet gewoon snel?!  

 

Onze verwarmers  behandelen alle 

eigenschappen van het klimaat in 

uw woning: De temperatuur, het 

vocht, de kwaliteit,... En dit direct! 

Alleen op deze manier heeft u 

steeds het gewenste gezonde 

klimaat in huis.  

 

Zo kan u steeds genieten van uw 
woning in het beste klimaat, 
gecreëerd om in te werken, te 
studeren, te koken,… of gewoon 
om aangenaam in te vertoeven. 





We behandelen rechtstreeks het klimaat in uw woning en 

verdelen de lucht gelijkmatig in de ruimte. Sneller kan niet! U 

verhoogt de thermostaat, enkele minuten later voelt u al de 

warmte stijgen. 

De Snelste Verwarming!  

We behandelen de lucht in uw woning 3 keer per uur en 

kunnen deze dus zuiveren naar een gezond en aangenaam 

niveau . Via een balansventilatie verversen we ook de lucht.  

Gezuiverde en verse lucht naar wens! 

Onze Warmste Troeven  



Waarom stoppen bij verwarmen. Koelen, ventileren en 

zuiveren kunnen nu eenmaal door 1 systeem gebeuren. 

1 systeem voor Ventileren, Koelen en verwarmen 

Door een rechtstreekse verwarming van het klimaat, liggen 

warmtevraag en productie zeer nauw samen. Dit is uiteraard 

zeer efficiënt in energieverbruik. Onze verwarmers hebben 

bovendien een hoog rendement. 

Maximale energiebesparing 



Voorstel 

met  

Gesprek 

Analyse 

Na een studie van uw 

woning, stellen we een 

complete oplossing voor 

We passen ons ontwerp aan 

naar uw wensen 



Optimale Design 

Door een grote keuze in verdeelsystemen en verwarmers kunnen we 

eerst kijken naar uw designwensen en passen we daarop onze 

verwarming aan. Aangenaam betekent ook mooi!  

Modern, klassiek, industrieel, roosters, onzichtbaar,…   U kiest! 

Opvolging Installatie 

Een feilloze installatie voor 

een feilloos resultaat 

Onderhoud voor een 

blijvende behoefte 



Schone Verse Lucht:  

En de juiste temperatuur! 

Inrichtingsvrijheid 

Door het ontbreken van radiatoren en het wegwerken 
van de kanalen in plafond of vloer, houdt u meer 
ruimte over voor de inrichting van uw keuze.  

Energiezuinig en aangenaam 

De roosters geven direct de lucht in de 

gewenst temperatuur. Snel, energiezuinig 

en aangenaam doordat u enkel verwarmt 

of koelt wanneer u dat wenst. De verdeelde 

luchttoevoer voorkomt tocht of geluid. 

Temperatuur per Kamer 

Door het combineren van meerdere kleine units, 

kunnen we de temperatuur regelen per zone in 

uw woning. Slaap en woonvertrekken hoeven bvb. 

niet samen opgewarmd te worden.  



Koelen of Verwarmen 

In de Zomer koelen en in de Winter verwarmen. 

Onze systemen zijn beschikbaar in diverse formaten 

te kiezen naar uw woning. Ze worden uit het zicht 

geïnstalleerd. Direct of indirect (Via warm van de CV 

en Boiler) behandelen we het klimaat in uw woning, 

temperatuur en kwaliteit.  

Energiebesparing 

Voorkom onnodige energieuitgaven, 

een warmtepomp of Zonneboiler kan 

uw energieuitgaven beperken. 

Balansventilatie 

De aanvoer van verse lucht en 

afvoer van vervuilde lucht is in 

balans. De luchtstromen mengen 

niet, alleen de gewenste 

temperatuur wordt doorgegeven.   



                      

Ons Gamma 



De Allure is nog steeds het vlaggenschip in de directe en snelle 

verwarmers. Rechtstreeks wordt de lucht in uw woning verwarmt, 

gezuiverd en behandeld. Op deze manier hebt u het snelst de 

gewenste temperatuur in huis en verwarmt u enkel wanneer u dit 

wil. Bovendien heeft deze condensatieketel een zeer hoog 

rendement en kan het modulerend werken voor een laag en 

uitsluitend vraaggestuurd energieverbruik.  

 Snelle en directe opwarming lucht 

 Hoog rendement en energiezuinig  

 Stookt minder bij kleine temperatuurverschillen   

 Allure 

De Elan 2.0 is een indirecte verwarming waarbij warm water wordt 

gebruikt om de lucht op te warmen. Het toestel werkt snel en 

efficiënt in op de temperatuur en de luchtkwaliteit in de ruimte. 

Grote vermogens zijn beschikbaar. Bovendien kan het toestel 

eenvoudig aangesloten worden op uw CV-ketel of warmtepomp. 

Hierdoor kan de verwarmingsinstallatie opgesplitst worden naar 

wens en het design- en installatiegemak verder primeren. 

 Eenvoudige installatie 

 Combinatie met CV-ketel, vloerverwarming en warmtepomp 

 Optimale ontwerp- en inrichtingsvrijheid 

Elan 2.0       



Architect: Vorm Interieur Groep 

Fotograaf: Liesbet Goetschalckx  



De Fun is een indirect gestookte verwarmer. Eenvoudig in bouw 

maar door zijn kleine bouw en efficiënte eigenschappen zeer 

leuk om mee te spelen. Het toestel kan gemakkelijk in valse 

plafond of vloeren verstopt worden terwijl zijn groot vermogen 

toch toelaat grote ruimtes aan te pakken. Een verwarmer dus 

om mee te spelen in je gebouw. 

 Eenvoudige installatie 

 Robuste werking 

 Vrijheid in je verwarmingsinstallatie 

 Fun 

Met de Elan 4 is het nu nog eenvoudiger energiezuinig en 

betaalbaar te verwarmen. Het toestel is klein, goedkoop en 

stapelbaar zodat uw verwarming perfect afgestemd kan worden op 

uw woning. De Balansventilatie (WTW) wordt direct op de Elan 4 

geplaatst. Hierdoor is het nog eenvoudiger beide systemen te laten 

samenwerken. Doordat dit toestel bovendien indirect gestookt is, 

kan het eenvoudig worden aangesloten op uw CV-ketel of zelfs een 

Warmtepomp. 

 Stapelbaar product aangepast voor uw woning  

 Compacte installatieruimte  

 Verwarmen, Koelen en Ventileren vanuit 1 installatie 

Elan 4       



De Elan E Is een kleine en krachtige elektrische verwarmer, speciaal 

ontworpen voor de passieve woning. De Elan E levert net 

voldoende verwarmingscapaciteit (max 3,2kW) voor de 

koude wintermaanden en kan aangestuurd worden met 

een Balansventilatie (WTW) voor een warm en gezond 

binnenklimaat. Standaard zijn er twee te regelen zones 

voorzien, voor bvb een woon- en een slaapzone. 

 Ideaal voor een Passieve woning  

 Compacte en goedkope installatie 

 Combinatie met ventilatie en PV zonnecellen 

 Elan E 

In deze compacte cv-ketel bevindt zich de nieuwe technologie die 

'dubbel HR' wordt genoemd. Dankzij deze technologie combineert 

de HRE cv-ketel hoog rendement op tapwater met hoog rendement 

op verwarming. Het gebruiksrendement voor verwarming ligt tot 

maar liefst 107% voor verwarming en 95,8% voor warm water. 

Tevens is het toestel onderhoudsvriendelijk. Alle onderdelen van de 

cv-ketel zijn eenvoudig via de voorzijde te bereiken. 

 Altijd warm water in de juiste temperatuur 

 Hoog rendement voor tapwater en verwarming (>95%) 

 Zeer onderhoudsvriendelijk 

HRE Ketel       





Verder Energie Besparen 

Onze verwarmers hebben alvast een hoog rendement maar door een kleine 

toevoeging kan u nog meer energiebesparen. 



Door een ingenieuze installatie weet een warmtepomp warmte te 

onttrekken aan de buitenlucht. Zelf bij temperaturen tot 8° weet de 

warmtepomp warmte te onttrekken om je woning op 

temperatuur te brengen. Door een lage investeringskost, een 

eenvoudige installatie en een hoog gebruiksgemak is de 

warmtepomp zeer hard in trek. 

 Energiebesparing van 40%  

 Lage investeringskost en eenvoudige installatie 

 Onuitputbare natuurlijke energiebron 

 Koeling in de Zomer 

 Warmtepomp (lucht-lucht) 

De SunSet gebruikt de zon om water op te warmen voor je tapwater of 

verwarming. Een ingenieuze installatie bestaande uit zonnecollectoren, 

een boiler en eventueel een CV-ketel werkt samen voor een besparing 

van 50% op de stookkosten voor warm water. De zonnecollectoren 

vangen de warmte van de zon op en geven deze door aan de boiler, 

die deze warmte efficiënt opslaat tot wanneer u deze nodig heeft. 

Moest de zon toch niet voldoende energie geven, dan kan een cv-ketel 

bijspringen om gepast bij te verwarmen. 

 Bespaar 50% op je stookkosten voor warm water 

 Verminderde CO2 uitstoot 

 4x keer zo efficiënt dan zonnepanelen 

SunSet       





Thermad is een familiaal distributiebedrijf met een focus op luchttechnieken. Al 25 jaar leggen 

wij onze passie in het distribueren, installeren en onderhouden van de verschillende lucht 

verbeterende technieken. Niet alleen de kennisopbouw is belangrijk voor ons bedrijf maar 

vooral het resultaat van een gezond, aangenaam en energiezuinig binnenklimaat voor zij die 

hun woning of gebouw aan ons toevertrouwen. Vanuit een centrale ligging te Hoboken 

(Antwerpen) proberen we heel België hiermee warm te maken. 



Congobootstraat 12  

2660 Hoboken  

Tel.: 03 326 24 84 

www.thermad-brink.be  

info@thermad-brink.be 

THERMAD 


