
spectaculaire warmtewinst

BRYCE PLUS
         CARRÉ PLUS

Bryce Plus en Carré Plus zijn 
de ambassadeurs van 
onze bedrijfsfilosofie: 
met doordachte innovatie 
meebouwen aan een
efficiënter energiebeheer. 
Met ‘doordacht’ bedoelen we: 
laten zien dat je met slimme 
verbeteringen een grote 
impact kan creëren. 
Deze nieuwkomers in 
het assortiment 
stuwen de warmteafgifte 
naar nieuwe hoogtes, 
en zijn daarmee uitermate 
geschikt voor lage 
temperatuursystemen.



U zoekt een radiator met een boeiend, authentiek 
design? Ontdek dan de architecturale BRYCE,  
geïnspireerd op de geërodeerde kalk- en 
zandsteenformaties van Bryce Canyon. 
De BRYCE verenigt een krachtig volume met pure 
elegantie, een intrigerende combinatie die diverse 
prestigieuze awards opleverde. 

BRYCE PLUS
Als eerste aluminium designradiator van VASCO 

zette de BRYCE de toon voor de latere uitbreiding 

van het gamma. Vandaag zijn de technologie en het 

ontwerp dermate verfijnd, dat de BRYCE PLUS 
een vermogenswinst van maar liefst 30% 

laat optekenen, en dit met behoud van zijn looks. 

De nieuwe praktische accessoires zoals handdoek-

beugel of kapstok zijn beschikbaar in allerlei 

geometrische vormen uitgevoerd in neutraal zwart en 

wit of in trendy ‘fluo’ kleuren. 

Discreet volume met 
verrassende lichtspelingen 
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Discreet volume met 
verrassende lichtspelingen 

CARRÉ PLUS
Met zijn diverse vormen en uitvoeringen heeft 
de CARRÉ-collectie alle troeven in huis om 
meerdere ruimten onder te dompelen in één 
authentieke stijl. Met zijn rechte, vierkante 
buizen en ritmisch lijnenspel integreert deze 
radiator vlot in elke kamer. 

Bij de buizenradiator CARRÉ PLUS werd dan weer 

aan weerszijden van de buizenrij een extra buis 

toegevoegd. Hier loopt de extra warmteafgifte 

afhankelijk van de afmeting op tot wel 30%. 

Bijkomende troef is dat er niets verandert aan het 

frontale zicht van de radiatoren, zonder verlies aan 

ruimte. 

Rust door
ritme en soberheid
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Bryce Plus en Carré Plus zijn 
de ambassadeurs van 
onze bedrijfsfilosofie: 
met doordachte innovatie 
meebouwen aan een
efficiënter energiebeheer. 
Met ‘doordacht’ bedoelen we: 
laten zien dat je met slimme 
verbeteringen een grote 
impact kan creëren. 
Deze nieuwkomers in 
het assortiment 
stuwen de warmteafgifte 
naar nieuwe hoogtes, 
en zijn daarmee uitermate 
geschikt voor lage 
temperatuursystemen.

Verkooppunten, volledige prijslijst en

het uitgebreid Carré assortiment kan 

u ontdekken op de vernieuwde site: 

www.vasco.eu

  BRYCE PLUS CARRÉ PLUS

  

 MATERIAAL ALUMINIUM STAAL

 GEBRUIK CV CV

 ACCESSOIRES IN OPTIE IN OPTIE

 UITVOERING VERTICAAL VERTICAAL

 HOOGTE 1600, 1800, 2000, 2200  1600, 1800, 2000, 2200

 BREEDTE 375, 450, 525, 600 295, 355, 415, 475, 535, 

   595, 655, 715, 775, 895

 PLAATSING WAND WAND

 RUIMTE ALLE RUIMTES ALLE RUIMTES

 WARMTEBRON STANDAARDKETEL STANDAARDKETEL

  CONDENSERENDE KETEL CONDENSERENDE KETEL

  WARMTEPOMP WARMTEPOMP

  ZONNEBOILER ZONNEBOILER

 STANDAARDKLEUR S600 RAL 9016

 RICHTPRIJS RADIATOR VANAF 658 E (excl. BTW) VANAF 371 E (excl. BTW)

 MEERPRIJS ANDERE KLEUREN +15% +15%

 

Kruishoefstraat 50

B-3650 Dilsen

T. +32(0)89 79 04 11

info@vasco.be


