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Buderus is expert in verwarmingssystemen. Wij zijn overtuigd 
van de voordelen van perfect op elkaar afgestemde componen-
ten. Onze systemen zijn klaar voor de toekomst, solide, modu-
lair, verbonden en aangepast aan uw behoeften.

Verwarmingssystemen moeten aan steeds meer eisen voldoen. Met de Europese Ecodesign wet-
geving wordt niet alleen maximale energie-efficiëntie steeds belangrijker, ook aan de bescher-
ming van het milieu moet worden gedacht. Vloerverwarming voldoet hieraan op alle vlakken. De 
Buderus Logafix systemen werken op lage temperatuur, waardoor ze het ideale afgiftesysteem 
zijn in combinatie met een warmtepomp.

Vele voordelen
De nieuwe Buderus Logafix vloerverwarmingssystemen werken bijzonder efficiënt in combinatie met 
de Buderus Logatherm warmtepompen of condenserende verwarmingsketels. 
Maar niet alleen energiebesparing, ook comfort speelt een rol bij de beslissing voor een 
vloerverwarmingss ysteem. Door de gelijkmatige warmteverdeling in de ruimte, garandeert Logafix 
steeds een aangenaam binnenklimaat. Een vloerverwarming is bovendien onzichtbaar verborgen en 
geschikt voor verschillende vloerbedekkingen. Met een omkeerbare Buderus Logatherm warmte-
pomp kan u uw vloerverwarming bovendien ook gebruiken voor koeling.

Vele mogelijkheden, één systeem: Buderus
Buderus voorziet een op maat gemaakte oplossing voor uw verwarmings- en warmwaterbehoefte. Van 
de warmtebron (warmtepomp, condensatieketel of zonnesysteem), alle toebehoren, tot en met het 
afgiftesysteem.  Het Logafixvloerverwarmingssysteem van Buderus kan aangepast worden aan elke 
behoefte en aan uw specifieke eisen. Alle bestanddelen van het verwarmingssysteem zijn perfect op 
elkaar afgestemd. Met de systeemexpertise van Buderus hoeft u zich geen zorgen te maken.

De voordelen van Logafix vloerverwarming:
 Gelijkmatige, aangename verdeling warmteverdeling in de ruimte
 Efficiënte werking met lage systeemtemperatuur
 Bijzonder geschikt in combinatie met hernieuwbare energie
 Geschikt voor verwarmen en koelen
 Geschikt voor nieuwbouw en renovatie

Efficiëntie en welzijn in 
één systeem. 

ackersysteem: 

  Ideaal voor nieuwbouw in com-
binatie met alle soorten vloeren 

  Snelle en flexibele plaats-
ing door middel van speciale  
Tackerclips

Bijzonder kostenefficiënt in com- 
  binatie met gespoten vloerisolatie

  Ideaal voor nieuwbouw in com-
binatie met alle soorten vloeren 

  Optimale en snelle plaatsing 
door het inpassen van de lei-
dingen in de matten 

  Bijzonder geschikt voor lage-
vloerconstructies bij renovatie met 
gipsplaten

  Opbouw op bestaande vloer mo-
gelijk

  De verwarmingsbuizen in warmte-
geleidermodules zorgen voor een 
betere warmte-overdracht

Een warm gevoel 
onder je voeten.
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Afhaalfilialen voor installateurs:

Ambachtenlaan 42a
3001 Heverlee

Toekomstlaan 11
2200 Herentals

Rue L. Blériot 40
6041 Gosselies

Venecoweg 11
9810 Nazareth
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