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Nieuwe aluminium radiator van Vasco (BE) is licht van gewicht en voldoet aan de tilnorm van 25 kg per
persoon

Designradiator ONI met ultradunne plaat van 8 millimeter heeft optimale
warmteafgifte van 815 W
Architecten zijn voortdurend op zoek naar steeds slankere radiatoren met toch een maximale
warmteafgifte. Met de nieuwe ONI radiatoren komt Vasco uit Dilsen (BE) tegemoet aan deze
vraag. Met een plaatdikte van slechts 8 millimeter behoort de radiator met fraaie afgeronde
hoeken tot de dunste in zijn soort. Door het gebruik van aluminium wordt de warmteopbrengst
geoptimaliseerd (815 W) en blijft het gewicht onder de tilnorm. Hierdoor is de nieuwe radiator
door één persoon te plaatsen. Bijzonder zijn de ovale, afgeronde uitsparingen om de handdoek
aan op te hangen.
Vasco introduceert de ultraslanke radiator ONI. Deze heeft een aluminium plaat van slechts 8
millimeter die een meanderende, koperen verwarmingsbuis met minimale waterinhoud verbergt.
‘Hiermee is ONI één van de dunste radiatoren op de Benelux-markt’, aldus Johan Jame, Product
Manager Radiatoren Vasco. ‘We zien een vraag vanuit de architectenbranche naar radiatoren in
een slanke uitvoering, met minimalistisch design. ONI sluit, met haar ronde hoeken, perfect aan op
deze vraag.’
Het voordeel van aluminium is bovendien dat het een licht materiaal is. De plaat heeft een
maximaal gewicht van 25 kg en is dus door één persoon te verwerken, volgens de tilnorm van de
Inspectie SZW. Daarbij is ONI uitgevoerd met een gepatenteerde middenaansluiting. Dit alles
vergemakkelijkt de montage.
Dankzij de snelle interactie tussen koper en aluminium beschikt de ONI over een energiezuinige en
efficiënte warmteafgifte. Het aluminium zorgt namelijk voor een warmteafgifte die vier keer zo
hoog is als bij een stalen plaat. Jame: ‘In het geval van ONI is de maximale warmteafgifte 815 watt.
Dit is, gezien de dunne plaat van 8 millimeter, een hoge warmteafgifte. Door een comfortabel
binnenklimaat te realiseren met een dunne aluminium plaat, is de ONI niet alleen fraai voor de
architect, maar ook functioneel voor de eindgebruiker.’
Speciaal voor de toepassing in badkamers, is ONI verkrijgbaar met de ovale uitsparingen voor
handdoeken. Afhankelijk van de verschillende hoogtes (1400, 1800 en 2000 millimeter) zijn één of
twee uitsparingen mogelijk. Deze handige oplossing maakt een extra accessoire zoals een
handdoekbeugel overbodig.
ONI is verkrijgbaar in diverse kleuren conform uitgebreide Vasco-kleurenkaart. Bovendien zit er op
ONI een garantie van 10 jaar op waterdichtheid en lak. Vanaf eind oktober is de nieuwe
designradiator is verkrijgbaar op de Nederlandse markt via 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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