
VARIOKOMP DROOGBOUW VLOERVERWARMING 

 
 

Omschrijving 
Een droogbouw vloerverwarming nodig met weinig opbouwhoogte en een hoge 
afgifte? Ontdek onze Variokomp droogbouw vloerverwarming. Dit systeem leg je 
eenvoudig bovenop bestaande (houten) vloerconstructies en is vaak binnen 24 uur 
weer vollast begaanbaar. Bovendien is de totale opbouwhoogte slechts 20mm en is 
het systeem binnen 30 minuten warm.  

Let op: Technea is exclusief distributeur van Variokomp en verkoopt alleen 
rechtstreeks aan installatiebedrijven en wederverkopers. Particulier en interesse? 
Breng jouw installateur in contact met ons via 058 – 288 47 39 of informeer naar 
onze wederverkopers. 

  

Voordelen Variokomp droogbouw 
vloerverwarming 

• 20mm totale opbouwhoogte 

• 25 kilo per m2 (geschikt voor houten ondervloeren) 

• Extreem hoge afgifte per m2 

• Slakkenhuis-patroon overal mogelijk 

• Binnen 30 minuten warm 

https://www.technea.nl/product/variokomp-droogbouw-vloerverwarming/
https://www.technea.nl/product-categorie/leverancier-duurzame-installatietechniek/lage-temperatuur-verwarmingssystemen/droogbouw-vloerverwarming/
tel:0582884739


• Vaak binnen 3-5 uur droog (24 uur vollast) 

• Zwevend te leggen (geen schroef, lijm of freeswerk) 

• Optimale warmteverdeling door vulmassa 

  

 

Hoogste afgifte per vierkante meter (m²) 

Variokomp is door de hoge afgifte geschikt als hoofdverwarming. Deze hoge afgifte 
komt doordat er weinig massa is dat opgewarmd hoeft te worden en bij deze 
vloerverwarming gebruik je een speciale verwarmingsbuis en vulmassa. De 
vulmassa zorgt bovendien voor een perfecte warmteverdeling 

• Voorbeeld: de afgifte bij een plavuizen eindlaag en een 
aanvoer/retourtemperatuur van 40/35 graden, ligt op 97 watt per m2. 

 25 KILO PER VIERKANTE METER (M²) 

Waar een normale vloerverwarming circa 125 kilo per m² weegt, is dat bij Variokomp 
slechts 25 kilo. Daardoor is het systeem geschikt om bovenop houten 
vloerenconstructies te leggen. 

 

SLAKKENHUIS & MEANDER 

Wil je overal het slakkenhuis patroon toepassen? Dit kan alleen bij Variokomp. De 
18mm gipsvezel / fermacell platen zijn in de fabriek namelijk voorzien van een 
noppenpatroon waar je buis tussen drukt. Op locatie hoef je dus niet meer te frezen. 
Resultaat: een schone, snelle en makkelijk installatie.  

  

BASISONDERDELEN 

Deze dunne vloerverwarming bestaat uit slechts enkele onderdelen. Als optioneel 
kun je er bij bestellen: Kunststof verdelers, verdelerkast, XPS-isolatie (10-30mm), 
opvulplaten, variorail, variotape en krimptape. 

•  
o Gipsvezel / fermacell noppenplaat (1000 x 600 x 18mm) 

https://www.technea.nl/vloerverwarming-verdeler-wegwerken/
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/10/Opbouwhoogte-dunne-vloerverwarming-variokomp.jpg


o 11,6 x 1,5mm lasergelaste verwarmingsbuis 
o Vulmassa om geheel af te werken (25 kilo per zak) 
o Dampdichte folie (1030mmx 50m) 
o Klemkoppelingen (3/4 euro x 11,6mm) 

 

  

WANNEER DROOGBOUW VLOERVERWARMING? 

• Houtskeletbouw 
• Monumentale panden (houten ondervloeren) 
• Gestapelde bouw (appartementen) vanwege opbouwhoogte 
• Als infrezen niet verstandig is 
• Als er een bestaande zandcementdekvloer ligt 
• Bij woonboten /woonarken ivm gewicht 

  

 

 

DROOGSYSTEEM VLOERVERWARMING MET FERMACELL 
NOPPENPLATEN 

• Bouw biologisch geteste gipsvezel / fermacell gipsvezelplaten 
• Zwevend te leggen 
• Hart op hart van 10cm of 15 
• 600mm x 1000mm x 18mm (0,6m² per plaat) 
• 10 kilo per plaat 

   

https://www.technea.nl/project/energiezuinig-monument-vloerverwarming/
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/basisonderdelen-variokomp-droogbouw-vloerverwarming.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Droogbouw_vloerverwarming_wandverwarming_fermacell_platen-10-1.jpg


 

DROOGBOUW VLOERVERWARMING SNELLER WARM 

Bij onze lage opbouw vloerverwarming komt er slechts een flinterdunne laag over de 
verwarmingsbuis. Bovendien is de totale massa veel minder dik dan een traditioneel 
systeem (minimaal 50mm). Hierdoor wordt de vloerverwarming veel sneller warm. De 
opwarming is binnen 30 minuten duidelijk voelbaar. . 

   

ZONINVLOED 

Bovendien heeft de vlotte reactietijd een ander voordeel. In ruimtes waar de 
temperatuur door bijvoorbeeld de zon snel oploopt, wil je niet dat de warmteafgifte 
lang door blijft gaan. Omdat Variokomp weinig massa heeft, koelt deze 
vloerverwarming ook weer snel af. Hierdoor is de kamertemperatuur perfect stabiel te 
houden en geniet je altijd van het hoogste comfort. 

  

  

 

AANDACHTSPUNTEN 

• Minimaal 5mm extra dekking met egaline nodig bij tapijt, naaldvilt, linoleum, pvc, 
rubber en sommige houten vloeren (o.b.v. anhydriet, zie bijlage egalisatieadvies) 

• Ondervloer moet zelfdragend, vlak en star zijn (kompaktplaat is geen 
constructieplaat) 

• Afhankelijk van het soort parket kun je rechtstreeks verlijmen met Mapei 
ultrabond P990 1K 

• Informeer altijd bij de parket-leverancier of deze geschikt is voor 
vloerverwarming 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Opbouw_dikte_droogbouw_vloerverwarming_variokomp.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/reactietijd_vloerverwarming_zoninvloed.jpg


• Geschikt in badkamers, maar niet op de plek van drains of doucheputje. Voor 
gebruik in natte cellen altijd contact opnemen met één van bovenstaande 
leveranciers om het geheel waterdicht te maken. 

•   
• Droogtijd eindafwerking tegels: 24 uur verwarmen 40/30°C of 6 dagen 

onverwarmd 
• Droogtijd eindafwerking parket: 36 uur verwarmen 40/30°C of 8 dagen 

onverwarmd 
• Lijm te gebruiken van de meest voorkomende lijmfabrikanten: Eurocol, Schonox, 

Thomsit, PCI en Mapei. Neem voor lijmadvies of egalisatieadvies contact op met 
één van de fabrikanten. 

  

VERSCHIL NORMALE VLOERVERWARMING EN VARIOKOMP 

• Binnen 3-5 uren droog (24 uur vollast) 
• Geen extra (transport)kosten zoals cementdekvloer 
• Veel sneller warm (binnen 30 minuten) 
• Hogere afgifte per m2 
• Duurder dan normaal systeem 
• Veel minder zwaar 

   

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN 

1. Verdeelspaan + steel 
2. Kalibreer & buisfrees 
3. Maatton voor vulmassa 
4. Mixer (max 600 toeren/min) 
5. Persstang 

  

OVER VARIOTHERM 

De Oostenrijkse fabrikant Variotherm produceert energiezuinige afgiftesystemen 
zoals de Variokomp droogbouw vloerverwarming. Variotherm is daarnaast sinds 
1979 gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van klimaatplafonds, 
wandverwarming en vloerverwarming. Bij de productie gebruiken ze veel ecologische 
bouwmaterialen. Bovendien focussen zich op het recyclen van restmaterialen. De 
onderneming is dan ook in bezit van negen kwaliteitscertificaten. 

 

https://www.variotherm.nl/


Eigenschappen 

Benodigdheden 

Projecten 

FAQ 

Foto & Video 

 

 

https://www.technea.nl/product/variokomp-droogbouw-vloerverwarming/
https://www.technea.nl/product/variokomp-droogbouw-vloerverwarming/
https://www.technea.nl/product/variokomp-droogbouw-vloerverwarming/
https://www.technea.nl/product/variokomp-droogbouw-vloerverwarming/
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Droogbouw_vloerverwarming_wandverwarming_fermacell_platen-1.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Droogbouw_vloerverwarming_wandverwarming_fermacell_platen-10.jpg


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/droogbouw_vloerverwarming.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp_droogbouw_vloerverwarming_gipsvezelplaten_neerleggen.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp_lage_opbouw_vloerverwarming.jpg


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp_lage_opbouw_vloerverwarming_installeren.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp_vloerverwarming_droogbouw.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp_droogbouw_vloerverwarming_slakkenhuis_patroon.jpg


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/vloerverwarming_bestaande_vloer.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2018/04/Droogbouw-vloerverwarming-in-villa.jpeg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/droogbouw_vloerverwarming_lage_opbouw_hoogte.jpg


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2018/04/Energiezuinig-monument-met-lage-temperatuur-en-opbouw-vloerverwarming-8.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2018/05/Vloerverwarming-boven-2.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp_vloerverwarming_vulmassa_maken.jpg


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variotherm_droogsysteem_vloerverwarming_variokomp_vulmassa_aanbrengen.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2018/05/vloerverwarming-op-houten-planken.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/droogbouw_vloerverwarming_dunne_lage_opbouw.jpg


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Variokomp.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Vulmassa_droogbouw_vloerverwarming_variokomp-scaled.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Vloerverwarming-slang-buis.png


 

 

 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Droogbouw_vloerverwarming_wandverwarming_fermacell_platen-8.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Droogbouw_vloerverwarming_wandverwarming_fermacell_platen-7.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/Optionele-benodigheden-variokomp-vloerverwarming.jpg


 

 
 

https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/gereedschappen-variokomp-vloerverwarming.jpg
https://www.technea.nl/wp-content/uploads/2017/06/droogbouw_vloerverwarming_houten_ondervloer.jpg

