RADIATOREN
VENTILATIE
VLOERVERWARMING

Vasco maakt al meer dan 40 jaar
radiatoren die de perfecte synergie zijn
tussen comfort en esthetiek.
Het produceert producten die
innoveren, verrassen maar na al die
tijd nog steeds probleemloos hun plek
vinden in elk interieur. Vasco is dan ook
terecht de absolute marktleider voor
design- en badkamerradiatoren.
De technische know-how die Vasco in de
afgelopen 40 jaar als ‘comfortspecialist’
verzamelde, leidde tot de ontwikkeling
van een vloerverwarmingssysteem
waarin de oplossing-op-maat centraal
staat. Het resultaat is een optimaal
warmtecomfort waarmee u ﬂink bespaart
op uw energiefactuur, want Vasco
vloerverwarmingssystemen staan
borg voor een snel en aangenaam
warmtegevoel en zijn extreem
energiezuinig door de hoge warmteafgifte
in een laag temperatuurregime.
Ook de Vasco ventilatiesystemen zijn
het resultaat van een jarenlange studie
en ontwikkeling. Twee ventilatiesystemen,
systeem C en D, zorgen voor een
optimale regeling van de luchtkwaliteit
in elke woon- en werkruimte. Fluisterstil
en met de garantie van een maximale
energiebesparing.

HOME
COMFORT
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SLIM EN ZINVOL
ONDERNEMEN ZIT
IN ONZE GENEN

HOOGWAARDIGE
KWALITATIEVE
PRODUCTEN EN SYSTEMEN
MET EEN INNOVATIEF
DUURZAAM KARAKTER
EN EEN
UITGESPROKEN
DESIGN

DNA zijn onze kleinste erfelijke deeltjes.
In ons DNA is alle genetische informatie
opgeslagen. Het is letterlijk de
blauwdruk, het bouwplan van ons
organisme.
Ook organisaties, merken en producten
hebben een DNA. Een genetische code
waarin alle kenmerken en eigenschappen
zijn opgeslagen die een organisatie, een
merk en een product uniek maken.
Vasco bestaat sinds 1975 en brengt zijn
DNA al veertig jaar met succes in de
markt en ontwikkelde zich tot een merk
dat spontaan wordt geassocieerd met
hoogwaardige kwalitatieve producten.

7

8

Vasco TECHNIEK EN DUURZAAMHEID

PASSIE VOOR TECHNIEK EN DUURZAAMHEID

PRODUCTEN
MET EEN
LANGDURIG EN
ENERGIEZUINIG
COMFORT
DIE BORG
STAAN VOOR
RETURN
ON
INVESTMENT

Vasco produceert verwarmings
oplossingen vanuit de vaste overtuiging
dat functionaliteit en vormgeving
twee essentiële, complementaire
componenten zijn voor het creëren van
een optimaal woon- en werkklimaat.

Ook duurzaam ondernemen zit in
Vasco’s genen. Het produceren van een
langdurig verwarmingscomfort met
duurzame, ecovriendelijke systemen,
middelen en materialen is en blijft
het uitgangspunt.

De technische standaard die Vasco
oplegt bij het ontwerpen en ontwikkelen
van designradiatoren ligt bijzonder hoog.
De eisen op het gebied van vormgeving
ook. Dat leidde en leidt nog steeds tot
producten en oplossingen die uniek
en trendsettend zijn op de markt.

Met zijn aluminiumradiatoren zette
Vasco als eerste de stap naar een 100%
duurzaam product met de garantie
van een optimale recyclage, zonder
kwaliteitsverlies.

Vasco maakte als eerste op grote schaal
gebruik van laserlastechnologie
om radiatoren te produceren zonder
zichtbare lasnaden. Het stond
daarmee aan de wieg van succesvolle
generaties designradiatoren, waarvan
sommigen inmiddels tot echte stijliconen
uitgroeiden.

Maar duurzaamheid betekent ook een
tijdloos design en een technologie die na
drie, vier decennia nog steeds up-to-date
is. Vasco designradiatoren beantwoorden
die behoefte voor een langdurig,
energiezuinig comfort met producten
die borg staan voor een hoge return on
investment.

Tenslotte zet Vasco ook volop in op
duurzame energie bij de ontwikkeling
Een andere, door Vasco gepatenteerde
en de fabricatie van zijn producten.
techniek, is die van de slimme midden Energie-efficiëntie met een minimale
aansluiting. Een toepassing waarbij
impact op het milieu is de norm in alles
het unieke designventielset letterlijk in
wat Vasco onderneemt en produceert.
één handomdraai wordt gemonteerd en
Met 100.000 m2 fotovoltaïsche panelen,
door zijn centrale positie en zijn speciaal gemonteerd op de daken van Vasco
design één vloeiend geheel vormt met de Group productiebedrijven, is Vasco
radiator.
inmiddels een van de belangrijkste
Belgische ondernemers-producenten
Met dezelfde aandacht voor detail gaat
van groene elektriciteit.
Vasco tewerk bij de ontwikkeling en
de afwerking van radiatoraccessoires.
Ontluchters en blindstoppen krijgen
een heel eigen design waardoor
ze geen storend element meer
vormen, maar integraal opgaan in de
radiatorvormgeving.
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VASCO VERNIEUWING EN DESIGN

PASSIE VOOR VERNIEUWING EN DESIGN
Innovatie is bij Vasco een voltijdse
activiteit voor iedereen die in de
organisatie werkzaam is. Alles staat
in teken van het ontwikkelen en
doorontwikkelen van nieuwe
technieken, producten en
oplossingen. Een ingesteldheid die
automatisch leidt tot innovatieve ideeën
en toepassingen.

In samenwerking met de universiteit van
Stuttgart –een wereldautoriteit op het
gebied van verwarmingstechnologie–
ontwikkelde Vasco een aantal nieuwe
toepassingen om de productie van
aluminiumradiatoren zodanig te
perfectioneren dat we rustig mogen
spreken van een nieuwe fase in de
evolutie van de radiatortechnologie.

Het resultaat is een
toonaangevend assortiment
verwarmingsoplossingen die
voortdurend worden verbeterd
en aangevuld met nieuwe, op de
toekomstige behoeften afgestemde
verwarmingstechnieken.

Design ontleent zijn waarde niet aan
zichzelf, maar aan de mate waarin
het beantwoordt aan de uiteindelijke
doelstelling: een optimale functionaliteit.
Dat is ook de vaste overtuiging van
Vasco. Authenticiteit is de norm,
ook in de vormgeving van een
designradiator. Het moet een
geloofwaardig functioneel product
zijn met karakter. Stijlvol, mooi
en puur om te zien, te voelen, te
ervaren, te beleven.

Elk Vasco product is het gevolg
van een constantproces van
research & development. De Vasco
productontwikkelaars houden
de vinger stevig aan de pols van
de bouw- en renovatiemarkt
om zo nieuwe ontwikkelingen
en tendensen, materialen
en mogelijkheden op hun
waarden te beoordelen en om
te zetten in slimme, innovatieve
comfortconcepten.
Een van de mooiste technische
huzarenstukken is de Vasco aluminiumcollectie. Aluminium leent zich als
geen ander materiaal tot een optimale
warmteafgifte, een creatieve vormgeving
en een lang en duurzaam gebruik.

Een Vasco radiator belichaamt
de essentie, is ontdaan van elke
overbodigheid, en verenigt eenvoud
en eﬃciëntie tot een natuurlijke,
vanzelfsprekende vormgeving. En,
heel belangrijk, het moet niet alleen
vandaag, maar ook binnen dertig jaar
nog even authentiek, inspirerend en
doeltreﬀend zijn.
Dit ingeworteld streven naar state of the
art design, leverde Vasco inmiddels heel
wat belangrijke internationale onderscheidingen op, waaronder een groot aantal
Red Dot Awards voor product design.
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COMF

VASCO COMFORT

UW DNA
EN HET ONZE,
EEN NATUURLĲKE
CHEMIE

PASSIE VOOR COMFORT
Elke Vasco designradiator is het resultaat
van een oplossingsgericht denkproces.
In de wetenschap dat authenticiteit en
inventiviteit belangrijke keuzefactoren zijn,
dat woonruimten veranderen,
voortdurend anders worden ingericht en
meer dan ooit comfortruimten worden.
Badkamers worden wellnesscenters,
waar de essentie van het genieten
volop wordt beleefd, waar rust en
ontspanning de norm zijn, waar
functionaliteit en vormgeving samen borg
staan voor de juiste sfeer. Die sterke
verbondenheid met de mens van nu,
zijn leefomgeving, zijn betrachtingen
en wensen behoort eveneens tot het
DNA van Vasco.
Vasco verbindt zich ertoe de
gebruiker het hoogst mogelijke
verwarmingscomfort te garanderen,
in elke omgeving, op elk moment.
Zoals het ook de installateur een optimaal
installatiecomfort en de
architect het mooiste toegepast design
wil aanbieden. Het resultaat is een gamma designradiatoren dat al veertig jaar
toonaangevend is op de markt en nu al
klaar is voor de volgende veertig jaar.

ORT

13

AWARDS

GARANTIE

EURONORM

Vasco radiatoren worden steevast
ontworpen door top designers.
Zo bent u er zeker van dat u een uniek,
creatief en buitengewoon product
krijgt. De vormgeving is gebaseerd op
een lange levensduur die losstaat van
vluchtige trends of modestijlen.

Vasco biedt een fabrieksgarantie van
10 jaar op de waterdichtheid en 10 jaar
op de lak, wanneer de radiatoren worden
aangewend in normale omstandigheden
en voor een verwarmingssysteem met
warm water. U kan enkel aanspraak
maken op onze fabrieksgarantie, indien
u GEEN aanpassingen aan ons product
doet.

75/65/20°C (∆T50) =
75°C aanvoer
65°C retour
20°C ruimtetemperatuur

Voor de Vasco accessoires, elektrische
componenten en toebehoren, in
combinatie met Vasco radiatoren, geldt
een garantie van 2 jaar.

55/45/20°C (∆T30) =
55°C aanvoer
45°C retour
20°C ruimtetemperatuur

Radiatoren worden herleid naar de
essentie en passen in ieder interieur.
De reden waarom Vasco radiatoren
diverse gerenommeerde internationale
prijzen in de wacht hebben gesleept:
Red Dot Design Award
IF award
Design Plus Award
Designpreis Deutschland
Fnas d’or
Henry van de Velde Label
European Aluminium Award
Ovam Eco design Award

FNAS D’OR

Vasco is bovendien ISO 9001 en
ISO 14001 gecertificeerd en staat
daarmee garant voor een constant
zorgsysteem voor kwaliteit, milieu en
veiligheid.

Tenslotte beantwoorden al onze produc
ten aan de nieuwe verstrengde Europese
bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is
ingegaan. Al onze radiatoren zijn hierdoor
CE gemarkeerd. Voor alle individuele pro
ducten is een Declaration of Performance
(DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.

Algemene verkoopsvoorwaarden:
www.vasco.eu.
Prijzen in euro (excl. BTW)
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Vasco kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het
programma.

90/70/20°C (∆T60) =
90°C aanvoer
70°C retour
20°C ruimtetemperatuur

