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Als klimaatregeling kunst wordt

Nergens wordt comfort zo intens gekoesterd, 
esthetiek zo intensief ervaren en levenskwa-
liteit zo puur beleefd als in de eigen woning.     
De woning van nu is een middelpunt van             
welzijn, intimiteit en rust, waar de sfeer wordt 
bepaald door de mate waarin dit alles met     
elkaar in evenwicht is… 

Met Beams introduceert Vasco een design     
radiator die het klimaat in huis omtovert tot een 
unieke, pure zintuiglijke beleving. Een oplos-
sing waarmee huisontwerper Wim Segers nog 
maar eens bewijst waarom Vasco de absolute 
referentie is en blijft in de wereld van de design-
radiatoren.

innovations.vasco.eu



Tijdloos design

De fraaie, verticale vormgeving en de 

uiterst verzorgde afwerking zorgen ervoor 

dat Beams altijd even aantrekkelijk blijft.

Samenspel van robuuste profielen 

met fijne, geometrische accessoires

Met de wisselende handdoekbeugels 

kan men zelf op elk moment 

de gewenste accenten leggen.

Garanties voor een tijdloos, 

energiezuinig radiatorcomfort, 

een leven lang

De aparte vormgeving en het extreem 

duurzame karakter hebben Beams al heel 

wat belangrijke prijzen opgeleverd, 

waaronder de Henry Van de Velde label 

en de Ovam Ecodesign Award Pro, 

uitgereikt door Design Vlaanderen in 2012. 

ALUMINIUM RADIATOR
BEAMS

WARMTE OP Z’N MOOIST



Een Beams radiator bespaart 15% 
energie. Beams is bovendien een 
veilige, gezinsvriendelijke radiator: het 
water vloeit door de kern en niet langs 
het oppervlak.

Aluminium radiator Beams slaat 
razendsnel warmte op, want bevat 
veel minder water dan een klassieke 
radiator: 2 liter in de plaats van 10 liter.

Beams geeft veel sneller warmte 
af, want geleidt viermaal beter dan een 
traditionele radiator.

Beams voorkomt warmteverlies 
via de muur, dankzij de optimale 
positionering en maatvoering van de 
convectielamellen achteraan. 
Een ingenieus systeem, ontwikkeld in 
samenwerking met de universiteit van 
Stuttgart.

Beams is perfect geschikt voor lage 
temperatuursystemen, zoals 
condensatieketels en warmtepompen.

Geschikt voor 
lage temperatuursystemen
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De perfecte symbiose van creativiteit en technisch vernuftBEAMS
TOPKWALITEIT
TOT IN
HET KLEINSTE
DETAIL

Beams is een designradiator waarin 
vormgeving en vindingrijkheid elkaar 
perfect vinden. Topdesign, uitgerust met 
innoverende voorzieningen voor een 
vlotte installatie en een optimaal 
gebruikscomfort.

Slim ingewerkte middenaansluiting, 
waardoor de lijnvoering niet wordt 
‘onderbroken’.

Verdoken ontluchter, vroeger vaak 
een ‘doorn’ in het oog, nu volkomen 
onzichtbaar én de zekerheid van een 
lange levensduur.

Unieke ophanging, met, alweer, een 
mooiere aanblik tot gevolg.

Easy insert voor de accessoires, 
waardoor de badhandoekbeugels en 
kleerhangers naar keuze probleemloos 
kunnen bevestigd worden.

De perfecte symbiose van creativiteit en technisch vernuft

automatische verdoken ontluchter

unieke ophanging

insert voor accessoires

achterzijde Beams radiator
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Beams is opgebouwd uit verticale 
aluminiumprofielen en via een 
gepatenteerde persverbinding 
geassembleerd. Iedere radiator wordt 
voorzien van een beschermende 
grondlaag, die 100% dekt en daarna 
gelakt wordt met een poedercoating.
De standaardwerkdruk bedraagt 10 bar,
de maximale bedrijfstemperatuur is 110°C.

WARMTE OP MAAT
BEAMS

BEAMS UITVOERINGEN EN SPECIFICATIES

TECHNISCHE TEKENING
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ZAROS  eenvoudig design voor duurzame, veilige warmte

CANyON  ritmische look gekoppeld aan een functionele toets

BRyCE  discreet volume met 

verrassende lichtspelingen

ALU-ZEN  zachte lijnen en 

optimale warmteafgifte

AlUMiNiUM RADiATOReN 
Die UiTMUNTeN DOOR 
HUN lAAG 
ENErGIEVErBruIK EN 
COMfOrTABlE WArMTE

Voor details, uitvoeringen 
en accessoires zie onze 
website: www.vasco.eu
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ALUMINIUM

WARMTE 
OP Z’N 

DUURZAAMST

Aluminium hét bouwmateriaal voor een duurzame radiatortechnologie.

Met de keuze voor aluminium als 

basismateriaal zet Vasco al sinds 

2009 de standaard voor een 

nieuwe, veelbelovende generatie 

designradiatoren. 

Net zoals de Beams radiator zijn 

Alu-Zen, Bryce, Canyon en Zaros 

stuk voor stuk hoogtechnologische 

aluminium radiatoren met een  

innovatieve vormgeving uit het 

bestaande aluminium assortiment 

van Vasco.

Aluminium wordt niet voor niets 

het groene metaal genoemd.

Aluminium wordt gewonnen uit 

bauxiet, een natuurlijke 

grondstof.

Aluminium is 100% 

recycleerbaar en kan steeds 

opnieuw herbruikt worden mét 

behoud van al zijn eigenschappen 

en kwaliteiten.

Aluminium is licht én sterk, 

dus makkelijk te hanteren en te 

installeren.

designventiel op de middenaansluiting
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ALUMINIUM
CANyON  ritmische look gekoppeld aan een functionele toets

BRyCE  discreet volume met 

verrassende lichtspelingen

ALU-ZEN  zachte lijnen en 

optimale warmteafgifte

GESCHIkT VOOR LAGE TEMpERATUURVERWARMING

pRODUCTVERBETERING

100% RECyCLEERBAAR



Vasco, meer dan radiatoren

Zekerheid van een betrouwbare partner
Vasco biedt 10 jaar garantie op alle radiatoren. Neem contact met ons op voor 

de voorwaarden. 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 producten aan de nieuwe verstrengde 

Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren 

zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of 

performance (Dop) beschikbaar via www.vasco.eu.

documentatie en montagehandleiding
De meest actuele documentatie is altijd beschikbaar op onze vernieuwde website 

www.vasco.eu. Een makkelijke informatiebron.

www.vasco.eu

Thinking Ahead
Vooruitdenken is belangrijker dan ooit. 

Want onze ideeën over wonen en werken 
veranderen en zullen in de toekomst nog 
verder veranderen. Niet alleen op gebied 
van radiatoren, maar ook de wereld van 

vloerverwarming en stille 
ventilatiesystemen is continue in 

beweging. Vasco volgt die evolutie op de 
voet én vult ze mee in, met innovatieve 

ideeën en producten. Uw garantie? 
Een woon- en werkomgeving waar het 

klimaat tot in het kleinste detail is 
afgestemd op de hoogste kwaliteit, 

duurzaamheid en continuïteit. 
Een heel leven lang.
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