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Hout, parket en laminaat zijn duurzame en sfeervolle producten 
die steeds meer worden toegepast. De vraag naar een 
verwarmingssysteem voor deze vloeren heeft geleid tot de 
ontwikkeling van een nieuw technologisch hoogwaardig product. 
MAGNUM biedt nu een oplossing voor deze “droge” vloeren. De 
MAGNUM Foil verwarmingsfolie is direct toepasbaar onder hout, 
parket of laminaat.  Dit flinterdunne vloerverwarmingssysteem 
(slechts 0,3 mm!) wordt aangestuurd door een WiFi 
klokthermostaat met vloersensor. Deze zorgt voor een zeer 
gelijkmatige opwarming. De vloertemperatuur kan middels 
de vloersensor en thermostaat tot een maximale temperatuur 
begrensd worden.

De geavanceerde WiFi thermostaat houdt rekening met de 
benodigde opwarmtijd, zodat uw vloer altijd op het gewenste 
tijdstip de juiste temperatuur heeft. De folie dient op 6 mm dunne 
polystyreen isolatieplaten (MAGNUM Isofoam) verwerkt te worden. 
Deze isolatieplaten zorgen voor extra warmte-isolatie en hebben 
tevens een geluiddempende werking. 

MAGNUM Foil is heel eenvoudig op maat de maken. Veilig, 
comfortabel en makkelijk in gebruik: MAGNUM Foil zorgt ook bij 
droge vloeren voor een comfortabel woon- en werkklimaat!

MAGNUM Foil (Set)
Vloerverwarmingsfolie

Specificaties

Systeemtype Elektrisch

Systeemhoogte 0,3 mm

Systeembreedte 600 mm

Min. inst. hoogte 1 cm

Installatie Droogbouw

Vermogen 120 W/m2

In natte ruimtes X

Tegels X

Hout V

Laminaat V (geen PVC)

Tapijt V

Keuring CE, SEMKO

Garantie 10 jaar
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Installatiemethode
MAGNUM Foil wordt aangesloten op 230V. Installatie dient dan 
ook te geschieden door een erkend elektro-installateur. MAGNUM 
Foil dient te allen tijde geïnstalleerd te worden met MAGNUM 
polystyreen isolatieplaten (MAGNUM Isofoam, 6 mm), en afgedekt 
met een dampwerende folie (0,1 mm).

Inhoud verpakking
• Foil op rol van 5, 10 of 15 m² (120 W/m²)
• MAGNUM Remote Control WiFi thermostaat met vloersensor
• Flexibele sensorbuis
• Isolatietape
• Aansluitklemmen
• Aansluitdraden
• Installatievoorschriften
• Drukverdeel- en krimptang

Apart bij te bestellen (afhankelijk van aantal m²)
• MAGNUM Isofoam, PS isolatieplaten, per pak 6 m²
• Dampwerende folie

Garantie
10 jaar garantie op de elektrotechnische werking van de MAGNUM 
Foil en 2 jaar op de thermostaat en vloersensor.

Art.nr. Omschrijving Afmeting Vermogen
361005 MAGNUM Foil Set 5 m2 * 0,6 x 8,4 m 600 Watt
361010 MAGNUM Foil Set 10 m2 * 0,6 x 16,8 m 1200 Watt
361015 MAGNUM Foil Set 15 m2 * 0,6 x 25 m 1800 Watt
361110 MAGNUM Foil aanvulset 10 m2 ** 0,6 x 16,8 m 1200 Watt

Art.nr. Opties Afmeting
720807 MAGNUM Dampwerkende folie 12 m2 4 x 3 m x 0,1 mm
720810 MAGNUM Foil drukverdeel- en krimptang
720815 MAGNUM Foil connectieset t.b.v. 10 m² folie **
730300 MAGNUM Isofoam PS Isolatie 6 m2 10 à 120 x 50 x 0,6 cm

Art.nr. Omschrijving Afmeting Vermogen m2
360120 MAGNUM Foil los per m2 op rol 0,6 x ? m 120 Watt

Technische details

* Set bevat: MAGNUM Foil 120 Watt/m², MAGNUM Remote Control WiFi thermostaat met vloersensor, flexibele sensor buis, 2 x 15 m aansluitdraad zwart/blauw, benodigde krimp connectoren, 
drukverdeel- en krimptang, gevulcaniseerde isolatie tape, PP tape, installatie voorschriften.
** Set bevat: 2 x 15 m aansluitdraad zwart/blauw, benodigde krimp connectoren, gevulcaniseerde isolatie tape, PP tape, folie 10 m².


