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INFRAROODVERWARMING
De toekomstbestendige manier van verwarmen

ALL-ELECTRIC LIVING CONCEPT
Je hele huis op stroom: er komt geen gas meer aan te pas

Zonnestralen die je raken in de vroege lente. Het gevoel van pure weldaad. Dat gevoel geeft ook
infraroodverwarming bij je thuis. Echt een heerlijke warmte, niet te vergelijken met de warmte die
radiatoren de ruimte inblazen. Bij deze traditionele manier van verwarmen is er sprake van lucht- en
stofverplaatsing en is het tegen het plafond altijd warmer dan op de plek waar je voeten zich bevinden.
Stralingswarmte
Infraroodverwarming werkt totaal anders. Het is een stralingswarmte die wordt verspreid via
infraroodpanelen. De ruimte wordt COMFORTABEL en GELIJKMATIG warm.
Meer pluspunten van infraroodverwarming:
• Geen koude voeten meer.
• Gezonde warmte.
Er is nagenoeg geen sprake van luchtverplaatsing, ideaal voor mensen met longproblemen en
stofallergieën.
• Nauwelijks onderhoudskosten
• Lage energierekening
• Eenvoudige installatie
• Gasaansluiting overbodig
• Temperatuur makkelijk per vertrek te regelen
• Minimale belasting van het milieu
• Perfect in combinatie met zonnepanelen
• Te gebruiken als hoofd- en bijverwarming
WIE EN WAT IS PROFIJTWARMTE?
Koploper op het gebied van infraroodverwarming
Lang voordat de aarde in Groningen beefde, was Durk Miedema van Miedema Planning al gefascineerd
door de mogelijkheden van infraroodverwarming. Hij voorzag dat deze manier van verwarmen in
Nederland terrein zou gaan winnen. Infraroodverwarming als energiezuinige en duurzame verwarming
van de toekomst. Hoe kwam zijn voorspelling uit.

Met het All-Electric Living concept bewijst Profijtwarmte dat energieneutraal wonen, nog los
van het comfort, een investering is die zichzelf ruimschoots terugverdient. Niet alleen voor
nieuwbouwwoningen, ook voor bestaande. Voor de doorontwikkeling van het All-Electric Living concept
heeft Profijtwarmte zijn krachten gebundeld met die van Technisch Buro Zonderland uit Minnertsga.

Profijtwarmte, het gebundelde initiatief van Miedema Planning en Technisch Buro Zonderland, legt
zich toe op advies en verkoop van LOSSE INFRAROODPANELEN en totaalconcepten, het ALL-ELECTRIC
LIVING CONCEPT.

Bij de realisatie van een energieneutrale woning is een aantal punten van cruciaal belang.

KIES VOOR HET JUISTE INFRAROODPANEEL
Toprendementpanelen geven topprofijt
Voor de niet-kenner is de kwaliteit van een infraroodpaneel moeilijk te beoordelen. Er is veel kaf
onder het koren. Wil je voorkomen dat goedkoop duurkoop wordt, schaf dan de toprendementpanelen
van Profijtwarmte aan. Met 95% stralingswarmte de meest comfortabele, energiezuinige en gezonde
verwarming die er is. Ontdek alle voordelen op onze website en in de webshop.
RENDEMENT
De opbrengst valt of staat met isolatie
Met de infraroodverwarming van Profijtwarmte stook je bijzonder energiezuinig. Bedenk wel dat de
benodigde energie sterk afhangt van de kierdichtheid en de kwaliteit van de isolatie.
De juiste bouwmaterialen, in combinatie met infraroodverwarming, vertalen zich naar een aanmerkelijk
lagere energierekening. Stap je helemaal over op stroom dan kan de gasmeter de deur uit. Prettige
bijkomstigheid is dat je daarvoor ook geen vastrecht meer hoeft te betalen. Profijtwarmte geeft ook de
bouwkundige adviezen die voorafgaan aan de installatie van infraroodpanelen.
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Isolatie
Materiaalkeuze
Kierdichtheid
Ventilatie

•
•
•
•

Infraroodverwarming
Tapwatervoorziening
Inductiekoken
Energieopwekking

MAATWERK
Het fundament is deskundig advies
Bij energieneutraal wonen is de uitdaging vraag en levering/opwekking goed op elkaar af te stemmen.
Dat is voor elke woning anders. Voorkom extra, onnodige kosten en teleurstellingen achteraf. Vraag
Profijtwarmte om advies: het beste fundament dat je onder je (ver)bouwplannen legt.
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