
VASCO OP VSK: ENERGIE-EFFICIËNTE OPLOSSINGEN 
VOOR EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT 
MERKEN VASCO EN BRUGMAN TONEN NIEUWIGHEDEN EN DUURZAME INNOVATIES (STAND D026, HAL 8)
  

 

Nieuwe producten 
 
• Energy Plus, ventilatie-units voor grote ruimtes
 Grote ruimtes energiezuinig ventileren mét recuperatie van de warmte? Daarvoor is de Vasco Energy Plus dé oplossing, met 

een warmtewisselaar met hoog rendement. Ideaal voor openbare en commerciële gebouwen, maar ook voor scholen die 
niet voorzien zijn van een goed ventilatiesysteem. Door het toestel in een verlaagd plafond in de gang weg te werken, kunnen 
drie tot vier klaslokalen worden geventileerd zonder breekwerk of grote aanpassingen in de lokalen zelf. 

 De Energy Plus-units zijn uitgerust met een bypassklep die de warmtewisselaar omzeilt om vrije koeling of vrije verwarming 
mogelijk te maken. Er zijn twee versies: vloer- of plafondmontage, met vier debietvarianten (720, 1.150, 1.700 en 2.600 m3/u). 
Installateurs kunnen rekenen op de nodige Vasco-hulp voor een correcte inbedrijfstelling en inregeling. Bovendien biedt 
Energy Plus veel mogelijkheden, zoals specifieke tijdschema’s instellen voor een automatische werking, het signaal van een 
vocht- of CO2-sensor ontvangen, de aansturing door een gebouwenbeheersysteem via Modbus- of KNX-communicatie… 

• OneLife X, luchtreiniger van de toekomst
 Zuivere lucht binnenshuis, waar en wanneer je wilt… zonder lawaai of filters? Het kan met OneLife X van Vasco, het door 

Reddot-bekroonde luchtzuiveringssysteem van de toekomst. Deze luchtreiniger is uiterst efficiënt, zowel in werking als 
energieverbruik. OneLife X vangt maar liefst 99,99% van de schadelijke deeltjes in de binnenlucht en verbruikt daarbij minder 
energie dan een ledlamp.

 Van filters vervangen is geen sprake, simpelweg afspoelen volstaat, wat afval vermindert en kosten bespaart. Het unieke 
ontwerp van bamboe en gerecycled kunststof is bovendien een duurzame oplossing die elegant past in elke woonomgeving. 
Zelfs pal naast je bed, want OneLife X werkt vrijwel geruisloos. 

Hoogtijdagen in zicht voor de installatiebranche! Op de 25e editie van VSK, van 17 tot en met 20 mei in 
Jaarbeurs Utrecht, verrast Vasco met noviteiten op het vlak van verwarmen, koelen, lucht zuiveren en 
ventileren. Zo reikt de HVAC-specialist opnieuw slimme en duurzame oplossingen aan die bijdragen tot een 
gezonder binnenklimaat voor de eindgebruiker én meer installatiegemak voor de professional. 
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Succesnummers van Vasco & Brugman

Op VSK kunnen de standbezoekers naast de nieuwigheden ook kennismaken met bestaande producten binnen de 
productgroepen van Vasco: radiatoren, ventilatie, vloerverwarming, koeling en warmtepompen. Ook het ruime assortiment 
paneelradiatoren van Brugman (al decennialang Nederlands sterk merk, dat verder blijft bouwen aan de toekomst) is aanwezig.

Dat vertaalt zich concreet naar een assortiment elektrische radiatoren en ventilo-convectoren om te verwarmen en koelen. 
Daarnaast komen tal van duurzame innovaties aan bod, zoals de lagetemperatuurradiator Elia die je kunt aansluiten op een 
warmtepomp voor nog meer energie-efficiëntie, of de nieuwe generatie ventilatie-units DX met stille EasyFlow luchtkanalen.

Chris Hartenberg, Countrymanager voor Vasco en Brugman: “Vasco is bekend van haar designradiatoren, maar vandaag de 
dag zijn we zoveel meer dan dat. Als specialist voor een gezond en comfortabel binnenklimaat bieden we slimme oplossingen 
voor het hele huis – van verwarmen en koelen tot ventileren. Daarbij investeren we sterk in duurzaamheid en energie-efficiëntie, 
en houden we uiteraard de vinger aan de pols wat de laatste installatietechnieken betreft. Professionals kunnen trouwens ook 
altijd terecht in het Vasco Inspiratie Centrum in Amsterdam, dat begin dit jaar de deuren opende en een mooie blauwdruk is 
van wat de topmerken Vasco en Brugman te bieden hebben.”

Op de beursstand kunnen bezoekers ook gemakkelijk de dialoog aangaan met andere installateurs en de Vasco-experts. 
“We houden ervan om ervaringen uit te wisselen, zodat we onze producten en technische ondersteuning nog beter kunnen 
afstemmen op de wensen van klanten en installateurs. Tegelijk blikken we graag vooruit en delen we met plezier onze ambities 
voor de merken Vasco en Brugman binnen onze groep.”
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OVER VASCO – WWW.VASCO.EU

Vasco Group uit Dilsen (BE) biedt een uitgebreid assortiment van innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van 
verwarming, ventilatie en koeling voor een optimaal binnenklimaat. Zo levert Vasco kwalitatief hoogwaardige en internationaal 
bekroonde designradiatoren die zich kenmerken door de combinatie van topdesign en functionaliteit. De kwaliteitsmerken 
voor paneelradiatoren zijn Superia in België en Brugman in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen. Naast radiatoren is Vasco 
ook een belangrijke speler op het vlak van ventilatie en vloerverwarming. Vasco-radiatoren worden gewaarborgd met een 
kwaliteitsgarantie voor een termijn van 10 jaar op waterdichtheid en lak. De productiebedrijven bevinden zich in Nederland, 
België, Duitsland, Polen en Tsjechië. Vasco Group telt ca. 500 medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.
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