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Nieuwe handdoekradiator combineert design, gegarandeerde kwaliteit, eenvoudige montage en
betaalbaarheid

Vasco Bathline BB‐EL loopt vooruit op verwachte groei van kwalitatief hoogwaardige
elektrische verwarming
Met een verwachte groei van 4,5% trekt de bouw in Nederland weer aan. De symbolische grens van 50.000
gereedgemelde woningen komt weer in zicht. Installateurs signaleren dat steeds meer
nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting worden opgeleverd. Tegelijkertijd is er een toename van het
gebruik van zonnecollectoren in de woningbouw. Mede door deze twee ontwikkelingen stijgt de vraag naar
elektrische radiatoren. Vasco uit Dilsen (BE) speelt in op deze vraag met de introductie van de Bathline BB‐
EL elektrische handdoekradiator. Kenmerkend voor de nieuwe stalen designradiator is de voorgemonteerde
thermostaat met 2‐uur durende boost‐functie die eenvoudige bediening en individueel comfort koppelt aan
installatiesnelheid. De BB‐EL kent slechts drie ophangpunten, waardoor de installateur optimaal wordt
ontzorgd. Door de gunstige prijsstelling en de unieke garantie van tien jaar op waterdichtheid en lak biedt
marktleider Vasco nu een radiator volledig volgens de Europese normen aan die zowel voor individuele
particuliere installatie als projectmatige of seriematige woningbouw geschikt is.
Het design van de nieuwe Bathline BB‐EL van Vasco is gebaseerd op Iris, een succesvol ontwerp uit de Design‐
collectie van Vasco. Door de keuzes in maatvoeringen, aansluitingen, regelingen en kleuren te standaardiseren
kent de Bathline BB‐EL een gunstige prijsstelling (vanaf 300,‐ tot 500,‐ EUR). Slimme assortimentskeuzes
kenmerken de Comfort Collection waar de Bathline deel van uitmaakt. De nieuwe handdoekradiator is
leverbaar in vier hoogte‐ en twee breedtematen met een warmteopbrengst van 500, 750, 1000 en 1250 Watt.
De voorgemonteerde regeling biedt een instelmogelijkheid van 7 tot 32 ˚C en een 2‐uur durende boost om
versneld te kunnen verwarmen. De boost schakelt automatisch uit. De radiator beschikt standaard over een
ingebouwde oververhitbeveiliging, waardoor de radiator uitschakelt wanneer deze zijn warmte niet kwijt kan.
Bijvoorbeeld doordat de radiator geheel is volgehangen met handdoeken. Daarbij komt dat de isolatie‐eisen
voor nieuwbouwwoningen strenger worden. Verwarmingssystemen kunnen daardoor vaak een paar graden
lager worden ingesteld op een temperatuur die in een badkamer als niet‐comfortabel wordt ervaren. De
regelmogelijkheid en boostfunctie van de Bathline BB‐EL zorgen voor per ruimte te regelen comfort.
10 jaar garantie
De Bathline BB‐EL is opgebouwd uit verticale collectoren en ronde buizen. De verbindingen zijn gegarandeerd
tien jaar waterdicht. Vasco kan die garantie geven doordat de verbindingen door elektrisch laserlassen zijn
gemaakt. Ook op de lak geeft Vasco tien jaar garantie. Alle Vasco‐radiatoren krijgen eerst een KTL‐grondlaag
die een hoge corrosiebescherming biedt. Vervolgens worden de radiatoren gepoedercoat. De Bathline BB‐EL is
leverbaar in wit (RAL9016). De radiator is af fabriek gevuld met een warmtegeleidende vloeistof die eventuele
corrosie van binnenuit tegengaat en bevriezing voorkomt. De voedingskabel van de nieuwe handdoekradiator
kan rechtstreeks op de vaste aansluiting gemonteerd worden wat de veiligheid bevordert, omdat er geen
stekker in combinatie met een stekkerdoos nodig is. De radiator is snel en eenvoudig te monteren met slechts
drie ophangpunten.
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Groot dealernetwerk
Vasco beschikt over een groot dealernetwerk. Zij vormen de ogen en oren van het Belgische bedrijf dat naast
radiatoren wereldwijd ook ventilatieoplossingen aanbiedt. Vanuit de dealers en uit online gestelde vragen
signaleerde Vasco de toenemende vraag naar elektrische verwarming. Omdat Vasco een eigen design‐ en een
eigen research & development‐afdeling heeft, is de afstand van idee naar product kort. Door een eigen
laboratorium in België kan bovendien ook zeer snel typegoedkeuring als CE worden gerealiseerd. De Bathline
BB‐EL is een design handdoekradiator van hoge kwaliteit, met tien jaar garantie op lak en waterdichtheid en
twee jaar garantie op de elektrische componenten. Daarnaast beschikt de radiator over een gewaardeerd
design, een gunstige prijsstelling en hoge montagesnelheid. De radiator is inmiddels al uit voorraad leverbaar
en te bestellen via de dealers.
Vasco uit Dilsen (BE) biedt wereldwijd een uitgebreid assortiment van slimme, innovatieve en duurzame totaaloplossingen op het gebied van
verwarming en ventilatie ten behoeve van een optimaal binnenklimaat. Zo levert Vasco kwalitatief hoogwaardige bekroonde designradiatoren op
maat die zich kenmerken door de combinatie van topdesign en functionaliteit. De kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren zijn Superia in België en
Brugman in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vasco vloerverwarming wordt enkel in België verkocht. Ook legt Vasco zich toe op energiezuinige en
fluisterstille ventilatiesystemen. Vasco streeft naar optimale ontzorging (a‐z) richting haar doelgroepen. Uniek is dat de radiatoren van Vasco
worden gewaarborgd voor een termijn van 10 jaar op waterdichtheid en lak. Vasco staat garant voor een snelle levering. Zo bevinden de
productiebedrijven zich in Tubbergen (Nederland), Zedelgem (België), Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco Group telt ongeveer 640
medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep Vaessen Industries. www.vasco.eu
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