Een warm onthaal begint
bij Albrand

Een warm onthaal
begint bij Albrand
De zekerheid van 30 jaar vakmanschap
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“De 10 zekerheden die we installateurs en
eindgebruikers bieden, zorgen ervoor dat
we al meer dan drie decennia tot de top in
ons vakgebied behoren.”

Welkom bij Albrand
Duurzaam, comfortabel en energiezuinig, dát is wat u mag verwachten
van de producten en diensten van Albrand. Al meer dan dertig jaar
onderscheiden wij ons als één van de grootste producenten van hoog
waardige en betaalbare energiesystemen voor thuis en op het werk.
Albrand biedt een compleet assortiment duurzame oplossingen, is puur
Hollands, flexibel, behulpzaam en altijd innovatief. Of het nu gaat om
woningbouw, renovatieprojecten of grote utiliteitsprojecten; bij Albrand
krijgt u altijd een warm onthaal.

De 10 zekerheden
• Meer dan drie decennia kennis van zaken
• Producten en diensten van topkwaliteit
• Een passende oplossing voor iedere situatie
• Flexibel en snel in planning en levering
• 10 jaar garantie op energiesystemen
• Ondersteuning van A tot Z
• 100% Nederlands met aandacht voor mens en milieu
• Service en persoonlijk contact vóór, tijdens en na elk project
• Innovatief en alert
• Topkwaliteit voor een eerlijke prijs
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Vloerverwarming
De ideale warmte
De comfortabele oplossing
voor thuis en op de werkplek

“Vloerverwarming van Albrand is altijd
zeer royaal met warmte en uitermate
zuinig in gebruik. In elke ruimte; thuis en
op de werkplek.”

Comfort voor gebruiker en installateur
De vloerverwarming van Albrand staat voor comfortabele, energiezuinige
én onzichtbare warmte die jarenlang probleemloos bedrijfszeker is. In de
woonkamer en badkamer bijvoorbeeld, maar ook in grote utiliteitsprojecten
zoals fabriekshallen, appartementen of kantoorcomplexen. Daarbij biedt
Albrand een totaalpakket aan technisch hoogwaardige vloerverwarmings
producten en diensten die uitstekend op elkaar zijn afgestemd. En de
installateur die zelf niet over de kennis of de tijd beschikt, nemen we ook het
tekenen, berekenen en leggen graag uit handen.

Behaaglijke voordelen
Het is wetenschappelijk bewezen dat vloerverwarming de ideale warmte
curve het dichtst benadert. Bij een constante temperatuur van 19°C tot 20°C
wordt al een zeer comfortabele gevoelswarmte ervaren. Door de gelijk
matige temperatuurverdeling kan de temperatuur al gauw 1 à 2°C lager
gezet worden. En dat kan een energiebesparing opleveren van zo´n 10 tot
20%. Daarbij is vloerverwarming gezonder en hygiënischer, is er minder
luchtcirculatie en is de luchtvochtigheid hoger dan bij verwarming met
radiatoren. Stuk voor stuk behaaglijke voordelen, die de keuze voor Albrand
vloerverwarming wel heel eenvoudig maken.

vloerverwarming
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Stofvrij inslijpen
Ideaal in bestaande
situaties
Elke vloerverwarming aangelegd
zonder overlast
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“De keuze voor vloerverwarming is snel
gemaakt. Zeker bij nieuwbouwwoningen.
Maar ook in bestaande bouw is de aanleg
eenvoudig.”

De oplossing voor bestaande bouw
Dankzij de uiteenlopende rendabele, energiezuinige en milieuvriendelijke
voordelen, wordt er bij de bouw van steeds meer woningen en utiliteits
projecten direct al gekozen voor de aanleg van vloerverwarming. Bij nieuw
bouw worden leidingen voor vloerverwarming al tijdens de bouw op de
vloer gelegd, waarna er een dekvloer overheen wordt gegoten. Snel en
eenvoudig. Maar hoe zit het met de aanleg van vloerverwarming in een
bestaande woning of werkomgeving? Albrand weet raad.

Gereed binnen 1 dag
Bij bestaande bouw worden de sleuven voor de leidingen snel en stofvrij
ingeslepen in de cementdekvloer. Uiteraard met zo min mogelijk overlast
voor de bewoners. Albrand zorgt er vervolgens voor dat de leidingen vlak
onder de uiteindelijke vloer komen te liggen. Dit zorgt voor een snelle
opwarming van de vloer met als resultaat extra comfort en energie
besparing. De montageteams van Albrand zorgen ervoor dat het stofvrij
inslijpen van de vloerverwarming al binnen 1 dag gereed is.

vloerverwarming

07

Verdelers die
heersen in het hart
van het systeem
Uitgebalanceerde technische
kwaliteitsproducten
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“De hoogwaardige verdelers van Albrand
vormen het hart van onze vloerverwarmings
systemen. De verdeler bepaalt het comfort,
de efficiency en het energiegebruik.”

Duurzame bedrijfszekerheid
Voor elke situatie heeft Albrand de juiste verdeler. Een uitgebalanceerd
technisch kwaliteitsproduct, dat moeiteloos kan worden toegepast in
uiteenlopende systemen. Albrand verdelers zijn hydraulisch neutraal.
Met een uitstekende drievoudige thermische beveiliging waardoor er
nooit te heet CVwater in de vloer kan stromen. Daarbij krijgen ze altijd een
tweevoudige oppervlaktebehandeling waardoor ze schadebestendig zijn
en bestand tegen corrosie. Tot slot worden ze uitgebreid getest voordat ze
de fabriek verlaten. De garantie voor jarenlange, duurzame bedrijfszekerheid.

Breed toepasbaar
De verdelers van Albrand maken gebruik van het mengprincipe vóór de
pomp, zodat de volledige pompcapaciteit gebruikt wordt voor de vloer
verwarming. Dankzij dit gunstige mengprincipe kunnen de verdelers overal
toegepast worden. Bijvoorbeeld in combinatie met cvketels of bij lage
temperatuursystemen zoals warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen,
zonnecollectoren en WTWsystemen. Daardoor zijn de verdelers ook prima
toe te passen in de door ons ontwikkelde duurzame DAN energiesystemen.

verdelers
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Duurzaam van Albrand
DAN energiesystemen
Anders DAN anders omgaan met energie
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“Iedereen wil comfortabel wonen, werken
en leven, zonder het milieu te belasten.
De innovatieve en duurzame DAN energie
systemen maken het mogelijk.”

Dit is het DAN
DAN is een samenwerking tussen Albrand en Nibe. Als individuele partijen
ontwikkelen wij energiesystemen zoals warmtepompen, bronsystemen en
vloerverwarmingssystemen, die bij gezamenlijke toepassing een optimaal
rendement geven. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brand
stoffen, maar van natuurlijke bronnen zoals de aarde, de zon en de lucht.
Omdat de hoogwaardige componenten perfect op elkaar zijn afgestemd,
zorgen ze voor optimale energie en kostenbesparing met een minimale
belasting van het milieu.

Alles onder één dak
DAN adviseert, ontwerpt, levert én voert uit. En omdat de installateur slechts
één aanspreekpunt heeft voor het complete systeem, behaalt hij tijdwinst
en daardoor kostenvoordeel. De specialisten van DAN berekenen het
gewenste systeem, zorgen ervoor dat ontwerpen getekend worden en zien
ook toe op de snelle en vakkundige installatie door eigen montageploegen.
Aan een DAN energiesysteem kunnen eventueel ook zonnecollectoren
gekoppeld worden zodat het systeem volledig energieneutraal werkt.

duurzame energiesystemen
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Albrand Productie
1e Broekdijk 69
7122 LD Aalten
info@albrandproductie.nl
Albrand Engineering
Kovel 18A
5431 ST Cuijk
tekenbureau@albrand.nl
Albrand bv
Aalsbergen 6
6942 SE Didam
Postbus 4
6900 AA Zevenaar
Telefoon +31 (0)316 24 68 49
Fax +31 (0)316 24 64 96
verkoop@albrand.nl

www.albrand.nl

Albrand, aangenaam
Albrand heeft alles in huis om complete energie
systemen te ontwerpen, samen te stellen en
aan te leggen voor woon en werkomgevingen.
Daarbij kunt u vertrouwen op perfect op elkaar
afgestemde hoogwaardige componenten, service
vóór, tijdens en na de installatie en 10 jaar garantie.
Wilt u daar meer over weten? Neem dan geheel
vrijblijvend contact op en maak kennis. We geven
u graag een warm onthaal!

