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De nieuwe elektrische Niva is een droge paneelradiator die
niet gevuld wordt met water. Vasco maakt hiervoor gebruik
van een nieuwe infrarood-technologie, waardoor er comfortabele stralingswarmte wordt gegenereerd. Dit staat garant voor
een snelle opwarmingstijd. Bijkomend voordeel hierbij is dat
hij veel lichter is dan een gevulde radiator en zich makkelijk
laat installeren via het plug-and-play principe. De aansturing
van de elektrische Niva gebeurt via een bijgeleverde RF-thermostaat, met de nieuwe E-Volve Wifi-module of via domotica.
Niva-EL is beschikbaar in 3 breedtes: 420, 520 en 620 mm.

RF-thermostaat (enkel in
wit) is inbegrepen in de
prijs van de radiator

E-Volve E-V-WIFI (in wit en grijs)
is afzonderlijk te bestellen

5 NIVA MIXED: EEN CV-RADIATOR MET 		

Niva mixed Jet Black

GEÏNTEGREERDE ELEKTRISCHE 		
WEERSTAND
Met de Niva Mixed lanceert Vasco een hydraulische radiator
die ook elektrisch kan werken. Een hybride radiator biedt twee
mogelijkheden: geschikt voor aansluiting op een centraal
verwarmingssysteem (CV) of geschikt om te werken op
elektriciteit. Een hybride radiator is uitermate geschikt voor
ruimtes die je snel wilt kunnen opwarmen, zoals de badkamer,
als het centrale verwarmingssysteem uitgeschakeld staat.

Ontdek de uitgebreide Niva-collectie en creëer één en dezelfde strakke look & feel in uw volledig interieur: www.vasco.eu

Ook in 2021 is het optimale binnenklimaat
voor Vasco het streefdoel. Als totaalleverancier
biedt Vasco innovatieve oplossingen om met
een combinatie van systemen tot de meest
energie-efficiënte en duurzame situatie te
komen. Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfsfilosofie centraal bij
de ontwikkeling van innovatieve producten,
bedrijfsprocessen en investeringen.
Of het nu gaat om verwarmen, ventileren,
luchtreiniging of koelen. Vasco biedt passende
en duurzame totaaloplossingen, zowel voor
nieuwbouw als renovatie. In het kader van de
huidige energietransitie neemt Vasco haar
verantwoordelijkheid en zetten we toekomstgericht versterkt in op design, energie-efficiënte
oplossingen en hernieuwbare energie.

WWW.VASCO.EU

Versie januari 2021 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

Niva elektrisch Traffic White

MET ONZICHTBARE RF-REGELING

Ventilatie-unit DX

4 NIVA ELEKTRISCH KRIJGT UPGRADE 		

COMBINEER
RADIATOREN MET
VLOERVERWARMING
VENTILATIE
WARMTEPOMPEN
EN LUCHTREINIGING
VOOR EEN
COMFORTABEL
BINNENKLIMAAT

Vica warmtepomp en boilers

ELEKTRISCH

DESIGN
GEBRUIKSGEMAK
SERVICE

Skysafe luchtreiniging

ZWART
NIVA

NEW IN
								2021
ENERGIE-EFFICIËNT EN DUURZAAM DE TOEKOMST TEGEMOET

NOBLE

ZWART

VENTIELSET
2

ALUMINIUM RADIATOR BEAMS,
BEAMS MONO EN
BEAMS MONO ELEKTRISCH NU OOK
VERKRIJGBAAR IN NOBLE COLOURS

3 EXTRA VERFIJND DESIGN VOOR

CREËER KARAKTERVOL CONTRAST OF
ZELFS RUST IN JE INTERIEUR MET HET
EXCLUSIEF ZWART DESIGN VENTIELSET
VAN VASCO

ACCESSOIRE MULTI+

De juiste kleur maakt van uw radiator een ware eyecatcher en

Trends in interieurarchitectuur evolueren steeds meer naar lichte

zorgt ervoor dat hij mooi combineert met andere elementen,

ruimtes waar zwarte elementen een karaktervol contrast creëren.

materialen en kleuren in uw interieur. In 2020 werden 6 nieuwe

In hedendaagse woningen selecteren ontwerpers steeds vaker mat-zwarte

trendkleuren voor Vasco design-radiatoren geïntroduceerd:

kranen, raamprofielen en eye-catchers. Maar ook in interieurs waar
‘toon op toon’ rust geeft zorgt een gepaste radiator met zwart ventiel een

Pink (3012)

ACCESSOIRE
Carré Bath Traffic White

KLEUREN

1

MULTI+

mooie toevoeging.

Silver (9898)

Vasco volgt deze trend met de lancering van haar unieke design ventielset
in het zwart! Dit ventielset met vaste middenaansluiting (50 mm) is uniek

Pearl Beige (1035)

op de markt en werd ontwikkeld door Vasco’s in-house R&D-team.
Gold (9899)

Authentiek, inspirerend én doeltreffend.
De Multi+ is er voor elk interieur! Dankzij de onzichtbare
bevestigingen lijkt het accessoire te ‘zweven’. Je kan het
accessoire bevestigen aan de muur, links of rechts van de
radiator en precies op de gewenste hoogte. Het tablet is
dunner en wordt volledig omsloten door de handdoekbeugel,
die nu smaller is en voorzien werd van een uiteinde met
zacht afgeronde hoeken.

Het design ventielset was reeds beschikbaar in het wit of in chroom en
komt nu op de markt in een diepe zwarte kleur (Jet Black, RAL 9005).

Curry (9894)

Ventielset zwart

Bronze (9893)

Artikelnummer

Prijs (E)

118210300009005

162,00

Carré Grey Aluminium

Oni perforated Gold

Beams Mono Pearl Beige, Gold, Bronze

Beams Pink

Prijs België 2021 in € excl. BTW

