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Tegenwoordig wordt er eigenlijk geen huis meer 
gebouwd zonder een vloerverwarmingssysteem.  
Ook bij verbouwingen is vloerverwarming vaak een  
van de eerste opties waaraan wordt gedacht.
 
Een vloerverwarmingssysteem bespaart energie omdat 
de temperatuur van het cv-water omlaag kan. Ook kan 
de ruimtethermostaat 1 of 2 graden omlaag omdat de 
warmteverdeling met vloerverwarming beter en 
comfortabeler is. Daarnaast is met een vloerverwar-
mingssysteem uw woning klaar voor de gasloze 
toekomst. Ook is een vloerverwarming veel hygienischer 
vanwege de minder stoffige luchtstromen in huis ten 
opzichte van verwarmen met radiatoren.
 
ST/Warmte is gespecialiseerd in het aanleggen van 
zogenaamde natbouw vloerverwarmingssystemen.  
De buizen worden dan niet ingefreesd in de bestaande 
dekvloer maar het systeem wordt altijd in een nieuwe 
dekvloer gelegd. Eventueel verwijderen wij ook de 
bestaande dekvloer. Deze methode geeft een veel 
betere cementdekking boven op de verwarmingsbuizen. 
Hierdoor krijgt het systeem een betere capaciteit en 
warmteverdeling ten opzichte van een ingefreesd 
systeem. We kiezen hier dus voor optimaal comfort en 
prestatie in plaats van de goedkopere weg van infrezen.
 

Genoemde prijzen geven een indicatie, graag komen wij vrijblijvend bij u 
langs om een systeem op maat te ontwerpen en u een scherpe offerte te 
kunnen aanbieden.

Prijslijst vloerverwarming 03/2020
1 jaar volledige garantie op alles en 20 jaar garantie op de vloerverwarmingsbuizen. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Storing? Bel: 0172 574 691

Energieweg 43 | 2421LX Nieuwkoop
F: 0172 572 564 | info@stwarmte.nl

Een systeem bestaat uit:
1. Een regel-unit (vloerverdeler) met A-label energiezuinige pomp en 

watertemperatuur regelaar.
2. Draadmatten om de buizen op te bevestigen.
3. De buis zelf, 18mm kunststof buizen in Pex kwaliteit, met 20 jaar 

garantie bij lekkages.
4. Arbied inclusief het verwijderen van eventuele radiatoren in het 

bestaande systeem.
5. En aanleggen van een aansluitleiding van de cv-installatie naar de 

vloerverdeler.
 
Prijzen:
1 groep  (tot 15m2) 120 meter buis € 1.675,- incl. BTW
2 groepen (tot 30m2) 240 meter buis  € 1.975,- incl. BTW
3 groepen  (tot 45m2) 360 meter buis  € 2.275,- incl. BTW
4 groepen  (tot 60m2) 480 meter buis  € 2.675,- incl. BTW
5 groepen  (tot 75m2) 600 meter buis  € 3.075,- incl. BTW
6 groepen (tot 90m2) 720 meter buis  € 3.495,- incl. BTW
 
Grotere systemen op aanvraag
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1 jaar volledige garantie op alles en 20 jaar garantie op de vloerverwarmingsbuizen. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 
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De opties

Optie 1
Uithakken bestaande dekvloer inclusief afvoeren 
materialen. 

Vaste kosten € 190,- voor afvalcontainer.
Prijs per m2 inclusief BTW: € 30,- 

Voor schade aan kabels en leidingen die zich thans in de 
dekvloer bevinden zijn wij niet aansprakelijk.
 
Optie 2
Aanleggen nieuwe dekvloer 5 cm met vezelstructuur
15m2 € 650,- incl. BTW
30m2 € 950,- incl. BTW
45m2 € 1.150,- incl. BTW
60m2 € 1.450,- incl. BTW
75m2 € 1.875,- incl. BTW
90m2 € 2.075,- incl. BTW
 
Voor de planning van uw project:
Dekvloeren zijn na 1 dag beloopbaar, droogtijd per cm  
is 1 week. Veelal is er voor bijvoorbeeld giet- en pvc 
vloeren ook nog een opstookprotocol van 12 dagen.
 
Optie 3
De dekvloerenlegger kan eventueel een chemische 
droogversneller toepassen. 

Prijs per m2 € 16,-
 

Optie 4
Extra isolatiefolie aanbrengen onder nieuwe dekvloer. 4 mm isolatie 
met stralingsfolie toplaag voor snellere opwarming en beter 
rendement. 

Prijs per m2 € 7,50  
 
 
Garantie:
1 jaar volledig op alles
20 jaar op de vloerverwarmingsbuizen
 
Levertijd
Materialen uit voorraad. Montagedatum in overleg.
 
Betalingen
Per factuur na uitvoering werk binnen 8 dagen na installatie/
factuurdatum.
 
Bovenstaande prijzen geven een indicatie, graag komen wij 
vrijblijvend bij u langs om een systeem op maat te ontwerpen  
en u een scherpe offerte te kunnen aanbieden.
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