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is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventila-
tieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa, 
maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS, 
China en Nieuw Zeeland. Merken die tot Vasco Group 
behoren zijn: Vasco, Brugman en Superia. 
Vasco is een toonaangevende producent van 
designradiatoren, ventilatie, vloerverwarming en 
koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in 
Benelux. Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken 
voor paneelradiatoren en behoren tot de absolute 
top in hun segment. Vasco Group ontwikkelt en pro- 
duceert oplossingen voor een comfortabel binnen-
klimaat. Dit door een sterke focus op de individuele 
behoeften van de eindklant. De zoektocht naar alter-
natieve materialen, innovatieve designs en vernieu-
wende productieprocessen, leverde Vasco al tal van 
internationale design awards op.

Het hoofdkantoor van Vasco Group is gevestigd in 
Dilsen (België). De 4 productiebedrijven bevinden 
zich in Dilsen (België), Zedelgem (België), Tubbergen 
(Nederland) en Legnica (Polen). Vasco Group telt ca. 
600 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse 
Arbonia Groep.
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ÉÉN TOTAALLEVERANCIER VAN RADIATOREN, VENTILATIE, VLOERVERWARMING EN KOELING:             WWW.VASCO.EU

Wat als je twee verticale designradiatoren tot 

de uiterste essentie herleidt, de aansluitingen 

volledig aan het zicht onttrekt en de ophangingen 

harmonieus integreert? Vasco nam de proef 

op de som met de aluminium designradiatoren 

Beams en Bryce, twee gelauwerde toppers uit 

het aluminium gamma van Vasco. Resultaat? 

Het summum van pure eenvoud en architectu-

rale vrijheid.

MONOBEAMS & BRYCE

www.arbonia.com

PLAY WITH 
MONO
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Maar je kan wél reduceren, tot alleen de essentie 

overblijft. Niet meer, niet minder. Zo ontstond het 

concept voor Beams Mono en Bryce Mono, de 

meest minimalistische aluminium radiatoren 

die Vasco ooit ontwikkelde. Het enige wat je 

ziet, is een profiel. Geen collector die het zicht 

ontsiert en met onzichtbare ophangingen.  

Zowel de vlakke verticaliteit van de Beams als 

het grillige lijnenspel van de Bryce oogstten 

nationaal en internationaal succes. Deze twee 

Vasco-toppers, een ontwerp van Studio Segers, 

vinden al jaren hun weg naar eigentijdse     

interieurs. Kan je daar nog iets aan toevoegen? 

Absoluut niet, dachten ze bij Vasco… 

Ook de aansluiting op het verwarmingscircuit 

werd doordacht en minutieus weggewerkt.       

Zo opent Vasco een ongeziene wereld aan    

mogelijkheden voor architecten en eindklanten 

die op zoek zijn naar innoverende installatie-

technieken en pure vormgeving.

Beams Mono, Orange Brown / Pigeon Blue / White Fine Texture

ARCHITECTURALE ESSENTIE
NIET MEER, N IET MINDER
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Achter de eerlijke eenvoud van Beams Mono 

en Bryce Mono schuilt een technisch huzaren- 

stukje dat het R&D-team van Vasco tot het          

uiterste dreef. In tegenstelling tot de klassieke 

Beams en Bryce-designradiator, bestaat de 

Mono-versie uit 1 of meerdere individuele 

profielen (breedte per profiel 150 mm). 

De Beams kenmerkt zich door zijn vlak design, 

terwijl de Bryce opvalt door zijn grillige lijnenspel. 

De collector blijft volledig uit het zicht, zelfs vanaf 

de zijkant.

ALUMINIUM  PROFIELEN
V O O R  A R C H I T E C T U R A L E  R U I M T E S
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DESIGN

TECHNISCHE 
INNOVATIE

Bryce Mono, Tele Grey 4
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max 6 m
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AANSLUITING & TEMPERATUURREGELING

Voor de koppeling aan het verwarmingscircuit 

werd een nieuw ingenieus aansluitblok ontwik-

keld, waardoor de ventielset volledig aan het zicht  

onttrokken wordt. De aansluitblok biedt de 

installateur de mogelijkheid om de aan- en afvoer-

leiding individueel af te sluiten. Zo kan het profiel 

indien nodig weggenomen worden, terwijl de 

watertoevoer in de rest van het verwarmings-

circuit gegarandeerd blijft.

ARCHITECTURALE    
VRIJHEID3 x Beams Mono, White Fine Texture

Inbouw thermostaatbox

Vasco werkt met discrete inbouw thermostaat-

boxen die de installateur makkelijk in de 

wand kan integreren. 

De thermostaatkop kan perfect een plekje krijgen 

los van de radiator, eender waar in het interieur 

(max. afstand tot de radiator: 6 meter). De         

installateur heeft daarbij de keuze of hij 

afzonderlijke Beams of Bryce Mono-profielen 

apart of samen aanstuurt. 
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Combineren staat vrij! Alleen of in meer-

voud. Bijvoorbeeld één, twee of drie  

Beams of Bryce Mono-profielen in rij, zelfs  

in afwijkende hoogtematen. Strak op één rij of 

met een verloop in hoogte of tussenafstand.

Beams en Bryce Mono openen voor  

architecten en eindklanten een volledig 

nieuw radiatorconcept met een ongeziene 

waaier aan mogelijkheden.

PLAY WITH 
MONO

Bryce Mono, Tele Grey 2 / Slate Grey

•  1, 2 of max. 3 verticale 
 Mono-profielen naast elkaar

•  vlak design (Beams Mono) of 
 geprofileerd design (Bryce Mono)

•  combinatie van 3 dezelfde of 
 3 verschillende kleuren

•  configuratie van 2 of 3 
 verschillende hoogtematen

•  configuratie van verschillende 
 tussenafstanden

•  individuele aansturing per profiel

•  thermostaatknop vrij te plaatsen 
 op de wand

Het smalle verticale profiel van 150 mm komt 

overal tot zijn recht, van de badkamer 

tot de keuken en leefruimte. Recht in 

het zicht, of discreet geïntegreerd in een 

smalle nis. Als individueel profiel of in 

meervoud. Elk profiel kan in alle mogelijke 

Vasco-kleuren uitgevoerd worden (behalve   

Gloss White en collectie Pure Grey voor Beams 

Mono & Gloss White en Jet Black voor Bryce 

Mono).
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Om de oogstrelende Beams Mono en Bryce Mono 

nog gebruiksvriendelijker te maken, voorziet Vasco 

bijpassende luxe-accessoires. Deze zijn makkelijk 

te monteren aan de achterzijde van de radiator. 

Verkrijgbaar in een korte, vierkante of recht-

hoekige handdoekbeugel en in de kleuren  

White Fine Texture, Jet Black en Anthracite 

January.

Bryce Mono, Orange Brown

FUNCTIONELE 
ACCESSOIRES

vierkant

rechthoekig

kort
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Conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Voor meer informatie: zie technische prijslijst of www.vasco.eu.

BESTELCODE MAATWERK 
BEAMS MONO & BRYCE MONO

TECHNISCHE GEGEVENS

breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

75/65/20
(Watt)
(O50K)

55/45/20
(Watt)
(O30K)

n-exp. gewicht
(kg)

inhoud
(l)

REF. NR. BEAMS MONO : 11258

11258 0150 1800 0066 YYYY -0000 150 1800 671 351 1,27 8,60 0,47

11258 0150 2000 0066 YYYY -0000 150 2000 734 384 1,27 9,55 0,52

11258 0150 2200 0066 YYYY -0000 150 2200 795 413 1,28 10,50 0,57

REF. NR. BRYCE MONO : 11209

11209 0150 1800 0066 YYYY -0000 150 1800 586 306 1,27 8,60 0,47

11209 0150 2000 0066 YYYY -0000 150 2000 642 336 1,27 9,55 0,52

11209 0150 2200 0066 YYYY -0000 150 2200 696 364 1,27 10,50 0,57

HOE BEAMS MONO OF BRYCE MONO BESTELLEN
Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)

ref. nr. (5 cijfers)
breedte (4 cijfers)
hoogte (4 cijfers)
aansluiting (4 cijfers)
kleur (4 cijfers)

11258 0150 1800 0066 YYYY -0000 afwerking (4 cijfers)

I I

BEAMS MONO BRYCE MONO 

ACCESSOIRES                     PRODUCTGROEP: LUXE ACC

type art.nr. kleur 

korte beugel  118370000000301 M301 
  118370000000600 S600 
  118370000009005 RAL 9005  

vierkant beugel  118370300000301 M301 
  118370300000600 S600 
  118370300009005 RAL 9005 

rechthoek beugel  118370200000301 M301 
  118370200000600 S600 
  118370200009005 RAL 9005 

Beams, Pigeon Blue Beams, White Fine Texture Bryce, White Fine Texture

PRODUCTGROEP: ALU

MM

0066

MM

0066

MM

0066

MM

0066

AANSLUITINGEN

ÉÉN COLLECTIE VOOR DE HELE WONING

INBOUW THERMOSTAATBOX

art.nr. 

118230600000099 
 

ONZICHTBAAR WEGGEWERKTE AANSLUITLEIDINGEN
De architecturale pracht van de Beams en Bryce Mono-profielen 
is mogelijk dankzij het vernuftige nieuwe aansluitblok dat 
onzichtbaar in het profiel is geïntegreerd. De installateur kan het 
aansluitblok in messing eenvoudig aansluiten op de aanvoer- 
en de retourleiding van het verwarmingscircuit met standaard 
koppelingen (3/4” euroconus). De verbinding met de radiator 
gebeurt vervolgens met één centraal geplaatste bout voor een 
eenvoudige en lekvrije aansluiting. Dankzij het afsluitmechanis-
me op het aansluitblok, via inbusschroefjes op de aanvoer- en 
retourzijde, kan elk Beams of Bryce Mono-profiel in een mum 
van tijd losgekoppeld worden, zónder het verwarmingscircuit 
te onderbreken. Superhandig bij het poetsen of om een profiel 
tijdelijk weg te nemen, bijvoorbeeld bij schilderwerken.

OPTIES TEMPERATUURREGELING
1. Regeling via een vrij te plaatsen inbouwbox met 
 thermostaatknop;
2. Regeling met behulp van een centrale klokthermostaat 
 in dezelfde ruimte als de radiator;
3. Regeling via een centrale collector met afzonderlijke 
 elektrische sturingen.

BEAMS & BRYCE

Messing aansluitblok



A BRAND OF VASCO GROUP Vasco Group nv
Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen
T. +32 (0)89 79 04 11
info@vasco.eu
www.vasco.eu

Versie juli 2018 Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma. 
Verkoopsvoorwaarden www.vasco.eu
Design: Studio Segers I Photography: Studio PSG / Thanks to Kreon, Architect Raf Segers, Ceyssens Glas & At Home Publishers 


