
BEAMS COLLECTION
VASCO ALUMINIUM RADIATOR

BELGIË 01/2014



Als klimaatregeling kunst wordt

Nergens wordt comfort zo intens gekoesterd, 
esthetiek zo intensief ervaren en levenskwa-
liteit zo puur beleefd als in de eigen woning.     
De woning van nu is een middelpunt van             
welzijn, intimiteit en rust, waar de sfeer wordt 
bepaald door de mate waarin dit alles met     
elkaar in evenwicht is… 

Met Beams introduceert Vasco een design     
radiator die het klimaat in huis omtovert tot een 
unieke, pure zintuiglijke beleving. Een oplos-
sing waarmee huisontwerper Wim Segers nog 
maar eens bewijst waarom Vasco de absolute 
referentie is en blijft in de wereld van de design-
radiatoren.

www.vasco.eu/innovation



Tijdloos design

De fraaie, verticale vormgeving en de 

uiterst verzorgde afwerking zorgen ervoor 

dat Beams altijd even aantrekkelijk blijft.

Samenspel van robuuste profielen 

met fijne, geometrische accessoires

Met de wisselende handdoekbeugels 

kan men zelf op elk moment 

de gewenste accenten leggen.

Garanties voor een tijdloos, 

energiezuinig radiatorcomfort, 

een leven lang

De aparte vormgeving en het extreem 

duurzame karakter hebben Beams al heel 

wat belangrijke prijzen opgeleverd, 

waaronder de Henry Van de Velde label 

en de Ovam Ecodesign Award Pro, 

uitgereikt door Design Vlaanderen in 2012. 

ALUMINIUM RADIATOR
BEAMS

WARMTE OP Z’N MOOIST
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Een Beams radiator bespaart 15% 
energie. Beams is bovendien een 
veilige, gezinsvriendelijke radiator: het 
water vloeit door de kern en niet langs 
het oppervlak.

Aluminium radiator Beams slaat 
razendsnel warmte op, want bevat 
veel minder water dan een klassieke 
radiator: 2 liter in de plaats van 10 liter.

Beams geeft veel sneller warmte 
af, want geleidt viermaal beter dan een 
traditionele radiator.

Beams voorkomt warmteverlies 
via de muur, dankzij de optimale 
positionering en maatvoering van de 
convectielamellen achteraan. 
Een ingenieus systeem, ontwikkeld in 
samenwerking met de universiteit van 
Stuttgart.

Beams is perfect geschikt voor lage 
temperatuursystemen, zoals 
condensatieketels en warmtepompen.
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Geschikt voor 
lage temperatuursystemen



WARMTE 
OP Z’N 

ZUINIGST

BEAMS
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De perfecte symbiose van creativiteit en technisch vernuftBEAMS
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TOPKWALITEIT
TOT IN
HET KLEINSTE
DETAIL



Beams is een designradiator waarin 
vormgeving en vindingrijkheid elkaar 
perfect vinden. Topdesign, uitgerust met 
innoverende voorzieningen voor een 
vlotte installatie en een optimaal 
gebruikscomfort.

Slim ingewerkte middenaansluiting, 
waardoor de lijnvoering niet wordt 
‘onderbroken’.

Verdoken ontluchter, vroeger vaak 
een ‘doorn’ in het oog, nu volkomen 
onzichtbaar én de zekerheid van een 
lange levensduur.

Unieke ophanging, met, alweer, een 
mooiere aanblik tot gevolg.

Easy insert voor de accessoires, 
waardoor de badhandoekbeugels en 
kleerhangers naar keuze probleemloos 
kunnen bevestigd worden.

De perfecte symbiose van creativiteit en technisch vernuft

automatische verdoken ontluchter

unieke ophanging

insert voor accessoires
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Beams is opgebouwd uit verticale 
aluminiumprofielen en via een 
gepatenteerde persverbinding 
geassembleerd. Iedere radiator wordt 
voorzien van een beschermende 
grondlaag, die 100% dekt en daarna 
gelakt wordt met een poedercoating.
De standaardwerkdruk bedraagt 10 bar,
de maximale bedrijfstemperatuur is 110°C.

WARMTE OP MAAT
BEAMS
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BEAMS UITVOERINGEN EN SPECIFICATIES



type breedte
(L mm)

hoogte
(H mm) kleur verkorte ref. 

nr. prijs

BEAMS 320 1800 0600 11258-01 543

490 1800 0600 11258-02 792

490 2000 0600 11258-03 815

VOOrrAAdrAdiATOrEn (klEur: S600)

 S600  M300 M301 M302 M303 M304   

klEurEn

AAnSluiTinG

MM

0066

MM

0066

rAdiATOrEn OP BESTEllinG  

Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem 
(aansluiting via de middenaansluiting)
Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem 
(standaard)

VEnTiEl HAAkS VEnTiEl rECHT

retour   aanvoer

Deze bevindt zich linksboven 
aan de achterzijde van de 
radiator en wordt standaard 
meegeleverd

ACCESSOirES 

prijzen in euro (excl. BTW)
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type breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

75/65/20 
(Watt/ΔT50)

55/45/20 
(Watt/ΔT30)

45/35/20 
(Watt/ΔT20) n-exp. gewicht

(kg)
inhoud

(l)
profielen

stuks
prijs

S600
prijs
kleur

rEf. nr. 
11258
BEAMS

320 1600 1127 583 346 1,29 15,50 1,00 2 512 589

320 1800 1237 643 383 1,28 17,28 1,08 2 543 624

320 2000 1348 701 417 1,28 19,05 1,15 2 558 642

320 2200 1459 755 447 1,29 20,90 1,30 2 593 682

490 1600 1658 867 518 1,27 23,20 1,53 3 747 859

490 1800 1821 947 564 1,28 25,88 1,64 3 792 911

490 2000 1983 1026 608 1,29 28,55 1,75 3 815 937

490 2200 2147 1111 658 1,29 31,25 2,00 3 870 1001

660 1600 2172 1147 691 1,25 30,90 2,05 4 957 1101

660 1800 2385 1247 745 1,27 34,48 2,20 4 1020 1173

660 2000 2598 1337 789 1,30 38,05 2,35 4 1050 1208

660 2200 2812 1455 862 1,29 41,60 2,70 4 1124 1293

BEAMS UITVOERINGEN EN SPECIFICATIES

retour   aanvoer

AuTOMATiSCHE 
OnTluCHTEr

kleur art.nr. prijs
wit 118210300009016 126
chroom 118210300000099 140
inox 118210300009993 165

kleur art.nr. prijs

chroom 118210400000099 140

Korte beugel 
240 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118370000000600 108
zwart 118370000000300 108
S601* 118370000000601 108 

Rechthoek beugel 
286 x 110 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118370200000600 139
zwart 118370200000300 139
S601* 118370200000601 139 

Vierkant beugel 
240 x 240 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118370300000600 139
zwart 118370300000300 139
S601* 118370300000601 139 

Lange beugel 
440 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118370100000600 108
zwart 118370100000300 108
S601* 118370100000601 108 

S601* = Duifblauw (RAL 5014) fijnstructuur

VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.
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ZAROS  eenvoudig design voor duurzame, veilige warmte

CANyON  ritmische look gekoppeld aan een functionele toets

BRyCE  discreet volume met 

verrassende lichtspelingen

ALU-ZEN  zachte lijnen en 

optimale warmteafgifte

ALUMINIUM RADIATOREN 
DIE UITMUNTEN DOOR 
HUN lAAG 
EnErGiEVErBruik En 
COMfOrTABlE WArMTE

Voor details, uitvoeringen 
en accessoires zie onze 
website: www.vasco.eu



ALUMINIUM

WARMTE 
OP Z’N 

DUURZAAMST

Aluminium hét bouwmateriaal voor een duurzame radiatortechnologie.

Met de keuze voor aluminium als 

basismateriaal zet Vasco al sinds 

2009 de standaard voor een 

nieuwe, veelbelovende generatie 

designradiatoren. 

Net zoals de Beams radiator zijn 

Alu-Zen, Bryce, Canyon en Zaros 

stuk voor stuk hoogtechnologische 

aluminium radiatoren met een  

innovatieve vormgeving uit het 

bestaande aluminium assortiment 

van Vasco.

Aluminium wordt niet voor niets 

het groene metaal genoemd.

Aluminium wordt gewonnen uit 

bauxiet, een natuurlijke 

grondstof.

Aluminium is 100% 

recycleerbaar en kan steeds 

opnieuw herbruikt worden mét 

behoud van al zijn eigenschappen 

en kwaliteiten.

Aluminium is licht én sterk, 

dus makkelijk te hanteren en te 

installeren.

designventiel op de middenaansluiting

vo
or

zi
jd

e 
B

ea
m

s 
ra

di
at

or

ALUMINIUM
CANyON  ritmische look gekoppeld aan een functionele toets

BRyCE  discreet volume met 

verrassende lichtspelingen

ALU-ZEN  zachte lijnen en 

optimale warmteafgifte



Vasco, meer dan aluminium radiatoren

Vasco is sinds jaar en dag een toonaan-

gevende Europese speler op het gebied 

van design radiatoren. Maar daar blijft 

het niet bij. Zo hebben we reeds 30 jaar 

ervaring opgebouwd op het vlak van 

vloerverwarming en zijn we inmiddels 

een gekend leverancier van stille venti-

latiesystemen met en zonder warmte-

terugwinning.

Zekerheid van een betrouwbare partner
Vasco biedt 10 jaar garantie op alle radiatoren. Neem contact met ons op voor 

de voorwaarden. Vasco is bovendien iSO 9001 en iSO 14001 gecertificeerd en staat 

daarmee garant voor een constant zorgsysteem voor kwaliteit, milieu en 

veiligheid.

Tenslotte beantwoorden al onze producten aan de nieuwe verstrengde 

Europese bouwregelgeving die per 1 juli 2013 is ingegaan. Al onze radiatoren 

zijn hierdoor CE gemarkeerd. Voor alle individuele producten is een Declaration of 

Performance (DoP) beschikbaar via www.vasco.eu.

documentatie en montagehandleiding
De meest actuele documentatie is altijd beschikbaar op onze vernieuwde website 

www.vasco.eu. Een makkelijke informatiebron.

www.vasco.eu

B
R

/V
as

co
/V

L/
B

ea
m

s/
ja

nu
ar

i 2
01

4/
ve

rs
ie

 2
.0


