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NATUURSTENEN VERWARMING
ZO MOOI, ZO EENVOUDIG, ZO GUNSTIG

Warmte volgens het principe van zonlicht - gezellig, zonnig en behaaglijk

De “Original Classic-Therm” natuurstenen verwarming verwarmt volgens het prin-
cipe van zonlicht, namelijk de stralingswarmte. Door de aangename infrarode stra-
lingswarmte wordt de ruimte gelijkmatig en blijvend verwarmd, hetzelfde als bij de 
natuurlijke zonnestralen.
Deze, voor ons welzijn belangrijke warmte, bereikt daarbij elektrisch bediende 
wandverwarmingselementen uit natuursteen.
De “Classic-Therm” natuursteenverwarming wordt met stroom aangestuurd en is 
uitermate geschikt voor zonne-energie, dat spaart ernergiekosten.

Het is een milieuvriendelijke manier van verwarmen met een gezond binnenklimaat.
U kunt bovendien de verwarmingselementen naar uw smaak bepalen.
De natuurstenen verwarming is energiebesparend, hebben een lange levensduur en niet te vergeten een 
merkbare waardeverhoging van uw huis.

De stralingswarmte (zoals de zon werkt) verwarmt niet de lucht in het vertrek (zoals bijvoorbeeld de centrale 
verwarming, die dan door de ongezonde luchtstroom de warmte transporteert), maar de objecten in de ka-
mer, die hierdoor een voelbare warmteopslag worden. Dit geeft een zeer aangenaam binnenklimaat.
Geen “warm hoofd-koude voeten” gevoel zoals bij centrale verwarming.
Dit principe “Prenium-Techniek” bepaalt de bouwbiologische waarde.
Geen schade voor de gezondheid. 
Omdat er in vergelijking met de traditionele verwarmingssystemen 
geen luchtstroom ontstaat kunnen het stof en mijt niet ronddwarrelen.
Geen stof, geen mijten, geen bacteriën die schadelijk zijn voor de ge-
zondheid.
De natuurlijke luchtvochtigheid blijft behouden, geen schimmelvorming en allergievriendelijk.

Levensduur

De levensduur van “Classic-Therm” natuurstenenverwarming is 30 tot 45 jaar

De levensduur van centrale verwarming is 10 tot 20 jaar

De levensduur van een pelletkachel is 15 tot 20 jaar

Comfort verhogen, kosten verlagen

“Classic-Therm” verwarmingselementen zijn niet alleen gunstig in aanschaf, maar ook in prijs. De verbruiks-
kosten hoeven in vergelijking met de traditionele systemen niet onder te doen. De natuurstenenverwarmings-
elementen werken zeer economisch en bieden een hoog rendement en hoog energie efficiëntie.

WARMTE VOLGENS HET PRINCIPE VAN ZONLICHT
GEZOND, DECORATIEF, ZUINIG, GROOT COMFORT

NATUURSTENEN VERWARMING IS GESCHIKT VOOR ZONNE-ENERGIE



NATUURSTENEN VERWARMING
ZELF UITKIEZEN

Fascinerende schoonheden uit miljoenen jaren evolutie

De natuursteen voor de “Classic-Therm” natuurstenen verwarmingselementen worden uit de steengroeves 
gewonnen van de grootste natuursteenproductent “SSG - SOLNHOFEN-STONE-GROUP” uit Duitsland en 
direct door hen verwerkt.

De natuursteensoorten die ze gebruiken bieden een fascinerende, tijdloze, optische schoonheid met een 
thermische stabiliteit. Enkele voorbeelden uit een uitgebreid assortiment, vraag gerust het volledige gamma.

Classic Jura, gepolijst     Gold Granite, gepolijst         Basalt, gevlamd en geborsteld

Matrix, geborsteld      Khamir White, gepolijst       New Sandstone, geslepen

“Classic-Therm” verwarmingselementen zijn in vele soorten, afmetingen (bestaande afmetingen of op maat 
gemaakt) en bewerkingen te verkrijgen : gezandstraald, gepolijst, geborsteld, gegraveerd enz...
Voor de liefhebbers zijn er ook exclusieve materialen in zeer duurzame, luxe bewerkingen ter beschikking.
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NATUURSTENEN VERWARMING
ZELF ONTWERPEN

Decoratief - oogstrelend - exclusief

Ook wanneer uw verwarming in de zomer niet functioneel is, is een natuurste-
nen verwarming nog een streling voor het oog. Wat de natuur zo mooi maakt, 
geeft extra uitstraling aan je interieur.
De verwarmingselementen kunnen opgaan in uw natuurstenen wand, kunnen 
een decoratief element worden in uw interieur door onze beeldhouwer uw 
persoonlijk ontwerp in de natuursteen te laten beeldhouwen. 

Leuk om een extra kunstwerkje, zelf ontworpen in uw interieur te laten stralen, letterlijk en figuurlijk.

 

Ook het logo van uw firma kan verwerkt worden in de 
natuurstenenverwarming en uw inkomhal aangenaam verwarmen. 
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