
Méér dan alleen vloerverwarming

Wie is ClimaLevel Nederland?

ClimaLevel Nederland B.V. is sinds 2007 importeur voor de Nederlandse en Belgische markt van het unieke ClimaLevel systeem. Vanuit onze 

vestigingsplaats Wilbertoord adviseren en begeleiden wij installateurs en adviseurs in het optimaal realiseren van uw binnenklimaat.

ClimaLevel Nederland levert en monteert dit energiezuinig en duurzaam verwarming-, koeling- en ventilatiesysteem dat zowel geschikt 

is voor woningbouw als voor kantoorgebouwen, scholen, hotels, ziekenhuizen, zorginstellingen etc. 

Wij organiseren bezoeken aan referentieobjecten om u zo in contact te brengen met ClimaLevel gebruikers zodat u, net als zij, het 

ultieme ClimaLevel gevoel kunt ervaren.

Onze engineers kunnen de gewenste werktekeningen, hydraulische schema’s en bouwtechnische adviezen op maat ontwikkelen en 

middels een projectmap uitleveren. Alle informatie dienaangaande zal discreet en onder embargo door ons worden behandeld. Op basis 

van een goede bouwkundige tekening zijn wij in staat u snel een correct investeringsvoorstel te geven. 

Méér dan alleen vloerverwarming



1. Aanvoer buitenlucht

2. Afvoer binnenlucht

3. Verwarmings-/koelelement

4. Kruisstroom wisselaar

5. Luchttoevoer naar de ruimte

6. Luchtafvoer van ruimte

7. Uitblaasroosters

8. Ruimtethermostaat

9. Vloerverdeler

10. Warmtepomp

Verwarmen, koelen en ventileren in één systeem!

Heeft u meer vragen over het ClimaLevel systeem? Neem dan contact met ons op.

ClimaLevel Nederland B.V.
Wezel 9, 5455 HA  Wilbertoord
Telefoon: 0485-478572
www.climalevelnederland.nl

De systeemtechniek

Op de betonvloer wordt een geluid- en warmte-isolatie 
aangebracht. Daarop worden de ClimaLevel systeem- 
elementen gelegd, die bestaan uit platen met aan de onder- 
en bovenzijde nokken.

De verwarmingsbuizen worden aan de bovenzijde tussen 
de nokken gelegd. Die zorgen ervoor dat de buizen op 
regelmatige afstanden liggen en op hun plaats worden 
gehouden.

De nokken aan de onderzijde zorgen voor een holle ruimte. 
Via deze ruimte komt de schone lucht, verwarmd of 
gekoeld, geruisloos in het vertrek.

Speciale lucht�lters zorgen voor een onberispelijke lucht-
kwaliteit.

De roosters van het systeem kunnen op elke gewenste plaats 
worden aangebracht en passen onopvallend in elke omgeving. 
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