
VeraLine
radiatorombouw



Een fraaie 
decorradiator in

een handomdraai!
Met de VeraLine radiatorombouw kan elke gewone radiator in een 
handomdraai worden veranderd in een luxe designradiator. Zo krijgt 
uw woonkamer, hal, keuken of slaapkamer op eenvoudige wijze een 
totaal nieuw uiterlijk. 

Het unieke van VeraLine radiatorombouw is dat de bestaande radiator 
niet gedemonteerd hoeft te worden. Met behulp van een gemakkelijk 
kliksysteem kan uw installateur de radiator binnen no-time voorzien 
van een design ombouw zonder leidingen e.d. los te koppelen. 

Voor eventuele reiniging is de ombouw gemakkelijk te verwijderen. 
Door het slimme bovenrooster en de voorplaat die direct tegen de 
radiator wordt bevestigd, is er slechts een geringe invloed op de 
warmteafgifte. 



De ombouw is geschikt voor alle bestaande radiatoren met een lengte van 300 tot 
3000 mm, een hoogte van 270 tot 1020 mm en een diepte van 56, 107 en 159 mm.

Op de tekening hieronder kunt u zien dat u de keuze heeft uit verschillende opties. 
Zo kan de ombouw over de radiator (situatie L) of over de radiator + aansluitingen 
(situatie L1) worden geplaatst. De hoogte (H) van de ombouw is gelijk aan de hoogte 
van de bestaande radiator plus 30 tot 80 mm. Hoogte H1 dient een minimale 
afmeting te hebben. Uw installateur kan u hierover uitstekend adviseren.

• Gemaakt van kras-/stootvast metaal
• Voorzien van ultra-sterke magneten
• Strakke vormgeving
• Geen demontage of vervanging van de radiator nodig
• Levering in stevige transportverpakking

Alle voordelen
op een rij

Geef uw huidige 
radiator een nieuw 
uiterlijk met een 
radiatorombouw van VeraLine
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Verkrijgbaar 
in zeventien

 moderne kleuren



Uw installateur:

Hoofdkantoor Alkmaar
Toermalijnstraat 7
1812 RL Alkmaar
Tel. 088-7652700
Fax. 088-7652799 
info@solarnederland.nl
www.solarnederland.nlVeraline is een product van Solar Nederland B.V.


