BRYCE V75, COMFORT
MET EEN NÓG SLANKERE LIJN
ICONISCHE ALUMINIUM DESIGNRADIATOR VAN VASCO KRIJGT INNOVATIEVE OPVOLGER
Tien jaar geleden zette VASCO met de aluminium designradiator
‘Bryce’ een mijlpaal in de verwarmingswereld. Vandaag krijgt dat
verhaal een vervolg. ‘Bryce V75’ behoudt de architecturale look
en efficiënte warmteafgifte van zijn succesvolle voorganger, maar
vertaalt een actuele trend naar een nieuwe vormtaal: nog slanker,
nog dichter bij de muur geplaatst. Het resultaat is een authentiek,
uitgepuurd design met verrassende lichtspelingen.

Met Bryce V75 bewijst VASCO opnieuw zijn innovatief vermogen in
het verenigen van hoogkwalitatieve warmte, functionaliteit en design.
Voor VASCO is ‘design’ in de eerste plaats: herleiden tot de essentie,
balancerend tussen duurzame authenticiteit en optimale functionaliteit.
Van die lijn wordt niet afgeweken en daarmee tekende VASCO al voor
het succes van Bryce in 2007, genoemd naar de grillige rotsformaties
en kleurschakeringen in Bryce canyon (VS). Henry Van de Velde label,
Reddot, Design Plus,.... Bryce stapelde tussen 2007 en 2012 de prijzen
op voor zijn architecturale uitstraling en pure elegantie.
De laatste jaren is de radiator nog meer een bepalend interieurelement
geworden. Zo groeit de vraag naar steeds slankere radiatoren, die steeds
dichter bij de muur geplaatst kunnen worden, haast als een schilderij
of kunstobject. Dé uitdaging is uiteraard om niet op warmteafgifte in te
boeten. Doorgedreven onderzoek en innovatie van VASCO resulteert nu
in Bryce V75, met kortere convectielamellen aan de achterzijde. Aan de
voorzijde zorgen de aluminium extrusieprofielen met een onregelmatige
profilering dan weer voor creatieve en spannende lichtspelingen. Dat
geeft, vanuit elke invalshoek in de ruimte, telkens weer een verrassend
beeld.
ALUMINIUM, CRADLE TO CRADLE
Bryce V75 en de aluminium VASCO-radiatoren zijn niet alleen mooi om
naar te kijken. Ze vertellen een heel eigen verhaal en zijn ook vriendelijk
voor het milieu. In plaats van het aluminium te blijven ontginnen, vormt
100% gerecycleerd aluminium van VASCO’s zusterbedrijf E-Max de basis
van nieuwe collecties. Als voorloper in het ‘sluiten van de kringlopen’
werd het aluminiumgamma van VASCO al in 2012 bekroond met
een Ecodesign Award Pro van de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
(OVAM).
IDEAAL VOOR LAGETEMPERATUURSYSTEMEN
Met hun optimale warmteafgifte lenen deze aluminium radiatoren zich
bovendien perfect voor lagetemperatuursystemen, en zijn ze snel
op temperatuur door de beperkte waterinhoud. Nieuwkomer Bryce
V75 combineert al deze troeven en is net als zijn voorgangers heel
montagevriendelijk ontworpen, met een handige middenaansluiting. Met
zijn authentieke uitstraling is Bryce V75 een meerwaarde in elk interieur.
De praktische accessoires maken de toepassing nog functioneler, tot
in de badkamer. Alle toebehoren delen geometrische vormen, strak
uitgevoerd in verschillende kleuren en materialen.

PRAKTISCHE INFO
• Beschikbaar in 54 VASCO kleuren
• Afmetingen: Breedte: 375, 450, 525, 600 mm
			
Hoogte: 1600, 1800, 2000, 2200 mm
• Vanaf 1189 W
• Accessoires: handdoekbeugels
• Richtprijs: vanaf 590 euro

OVER VASCO – WWW.VASCO.EU
VASCO uit Dilsen (BE) biedt wereldwijd een uitgebreid assortiment van slimme, innovatieve en duurzame totaaloplossingen
op het gebied van verwarming, ventilatie en koeling 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, Polen 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 met een fabrieksgarantie voor een termijn van 10 jaar op waterdichtheid en lak. VASCO staat garant voor een
snelle levering. Zo bevinden de productiebedrijven zich in Dilsen (België), Zedelgem (België), Tubbergen (Nederland), en Legnica
(Polen). VASCO Group telt ongeveer 640 medewerkers en behoort tot de bedrijvengroep Vaessen Industries.
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