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 EEN VOLWAARDIGE COLLECTIE

Als klimaatregeling kunst wordt

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

Met Niva Soft, met geïntegreerd 
ventiel, introduceert Vasco een design 
radiator die het klimaat in huis          
omtovert tot een unieke, pure zintuig-
lijke beleving. Een oplossing waarmee 
huisontwerper Wim Segers nog maar 
eens bewijst waarom Vasco de absolute 
referentie is en blijft in de wereld van 
de designradiatoren.

innovations.vasco.eu



ALUMINIUM RADIATOR
De meest gekopieerde radiator ooit

Publiekslieveling en trendsetter. De Vasco Niva is authentiek, 

innovatief én heeft nog niets van zijn aantrekkelijkheid verloren. 

Elk product uit de Niva collectie ademt integriteit, 

ingetogenheid en zuiverheid.

Flinke verhoging vermogen

Elke radiator uit de bekende Niva collectie kreeg een flinke 

vermogensverhoging tot wel 15%. Hierdoor is de Niva nóg 

geschikter voor lage temperatuurverwarming. Ondanks zijn compacte 

vorm warmt de radiator snel op en haalt hij moeiteloos 

een rendement van 2594 Watt. Laat de kou maar komen!

Hoge verwarmingscapaciteit

De optimale luchtdoorstroom en het grote extra vermogen zorgen 

voor een extra hoge warmteafgifte die razendsnel op gang komt. 

 Een radiator die trend blijft zetten en 

belangrijke prijzen opleverde. 

NIVA
 EEN VOLWAARDIGE COLLECTIE



Doordachte techniciteit in combinatie met gebruiksgemak

Bij de collectie Niva staat alles in het 
teken van esthetiek en ergonomie. 

Een radiator die overal thuis is, 
de woon- en leefomgeving spontaan 
opwaardeert en een meerwaarde 
betekent voor elk nieuw- en 
verbouwproject. 

Een handige middenaansluiting 
of een thermostaatknop op hoogte, 
aan u de keuze.

Niva Soft met middenaansluiting



NIVA sOfT
GEBRUIKsCOMfORT

OP HOOGTE
Een thermostaatknop op 
deurknophoogte. 
Op het eerste gezicht een eenvoudig 
idee. De Niva collectie is de eerste die 
het daadwerkelijk durft te realiseren.

De thermostaatknop is organisch in het 
geheel verwerkt, met respect voor de 
originele vormgeving en geheel in lijn met 
de pure, tijdloze look. Uniek in ons 
assortiment en uniek op de markt. 

Maar dat is niet alles. De thermostaat-
knop bedient ook een groter 
warmtevermogen dan voordien én 
biedt de mogelijkheid van een extra 
optie: een grafische folie, die het 
ergonomische aspect van de radiator op 
een originele wijze benadrukt. Uitermate 
gebruiksvriendelijk en functioneel. Niva 
heeft het allemaal. 

achterzijde Niva Soft
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Niva Soft met 

thermostaatknop op hoogte

De nieuwe grafische folie is alleen 
verkrijgbaar op de Niva Soft wit



NIVA sOfT
TRENDsETTER VAN 
HET EERsTE UUR 
WIJsT OPNIEUW 
DE WEG

De perfecte symbiose van esthetiek en technisch vernuft

Niva Soft met middenaansluiting 
en ventiel in combinatie met nieuwe 
handdoekbeugel.



afronding biedt grip

schaduwplaat en ophanging

verdoken ontluchter

achterzijde Niva soft met thermostaatknop op hoogte

De simpele muurbevestiging, de 
slimme vaste middenaansluiting en 
het designventiel met één schroef 
zorgen ervoor dat de Niva in een 
oogwenk geïnstalleerd is. 

De leidingen kunnen zelfs al vooraf 
worden gelegd, ongeacht de breedte 
van de radiator. Zo bent u vanaf het 
eerste ogenblik zeker van een optimaal 
resultaat!

Sterk als staal
De Niva is niet alleen oersterk, maar 
ook perfect beschermd tegen roest 
en corrosie door de voorafgaandelijke 
bewerking met elektrostatische 
dompellak. 

Door de vrijwel naadloze bevestiging 
aan de muur en het ultra vlakke volume 
is hij ook extra 
onderhoudsvriendelijk. 

De 10 jaar fabrieksgarantie spreken 
voor zich: op uw Vasco Niva kunt u 
100% vertrouwen!

De perfecte symbiose van esthetiek en technisch vernuft

Niva Soft met middenaansluiting 
en ventiel in combinatie met nieuwe 
handdoekbeugel.



De uniek ontworpen schaduwplaat zorgt niet alleen voor een 
zwevend effect. Door een betere luchtdoorstroom, 
het zogenaamde ‘schouweffect’ is er een superieure 
warmteafgifte. 

Het gehele oppervlak van de Niva is uitgerust met een speciaal 
ontworpen verwarmingselement wat de warmteafgifte 
optimaliseert.

De Niva heeft een bijzonder hoge reactiesnelheid. Dit komt door 
het ingenieuze systeem waarbij de Niva minder waterinhoud heeft 
en de verversing van het water sneller gaat.

ZWEVEND EffECT 
EN sUPERIEURE
WARMTEAfGIfTE

NIVA SOFT UITVOERINGEN EN sPECIfICATIEs
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TECHNISCHE TEKENING



type breedte
(L mm)

hoogte
(H mm) kleur verkorte ref. 

nr. prijs

NS1L1 540 1220 0600 11197-04 415

540 1820 0600 11197-01 482

540 2020 0600 11197-05 511

640 1820 0600 11197-02 501

640 2020 0600 11197-03 533

NS2L1 540 1820 0600 11198-01 722

540 2020 0600 11198-02 750

640 1220 0600 11198-07 646

640 1820 0600 11198-03 750

640 2020 0600 11198-04 782

740 2020 0600 11198-05 816

VOOrrAADrADIATOrEN (KLEUr: S600) KLEUrEN

rADIATOrEN Op BESTELLING  NIVA SOFT UITVOERINGEN EN sPECIfICATIEs

type breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

75/65/20* 
Watt

55/45/20* 
(Watt) n-exp. gewicht 

(kg)
inhoud 

(l)
buizen 

(n)
prijs 

S600
prijs 
kleur

rEF. Nr. 
11197 
NS1L1

440 1220 645 337 1,27 18,10 2,55 - 368 423

440 1820 934 486 1,28 27,35 3,70 - 428 492

440 2020 1023 532 1,28 30,20 4,00 - 454 522

440 2220 1070 559 1,27 33,20 4,50 - 492 566

540 1220 815 424 1,28 21,97 3,32 - 415 477

540 1820 1128 587 1,28 33,67 4,61 - 482 554

540 2020 1257 654 1,28 37,12 5,05 - 511 588

540 2220 1310 681 1,28 40,88 5,57 - 564 637

640 1220 985 510 1,29 25,83 3,85 - 432 497

640 1820 1322 687 1,28 39,98 5,52 - 501 576

640 2020 1490 775 1,28 44,03 6,10 - 533 613

640 2220 1550 806 1,28 48,57 6,63 - 578 665

740 1820 1515 784 1,29 46,30 6,43 - 523 601

740 2020 1724 897 1,28 50,95 7,15 - 556 639

740 2220 1790 926 1,29 56,25 7,70 - 605 696

rEF. Nr. 
11198 
NS2L1

440 1220 988 506 1,31 28,40 4,90 - 552 635

440 1820 1330 681 1,31 42,23 7,28 - 641 737

440 2020 1438 736 1,31 46,75 8,00 - 666 766

440 2220 1543 823 1,23 51,40 8,90 - 710 817

540 1220 1213 621 1,31 36,83 6,48 - 621 714

540 1820 1633 836 1,31 51,68 9,07 - 722 830

540 2020 1764 903 1,31 57,23 10,00 - 750 863

540 2220 1893 995 1,26 62,73 11,00 - 799 919

640 1220 1437 732 1,32 38,17 7,02 - 646 743

640 1820 1935 991 1,31 61,14 10,86 - 750 863

640 2020 2091 1071 1,31 67,72 12,00 - 782 899

640 2220 2243 1160 1,29 74,07 13,10 - 833 958

740 1820 2237 1146 1,31 70,60 12,65 - 782 899

740 2020 2417 1238 1,31 78,20 14,00 - 816 938

740 2220 2594 1322 1,32 85,40 15,20 - 872 1003

Niva Soft is standaard verkrijgbaar in S600 
(witte fijn structuurlak) of in alle gewenste kleuren op 
aanvraag. 

ACCESSOIrES 

prijzen in euro (excl. BTW)

Korte beugel 
240 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118371000000600 108
zwart 118371000000300 108
S601* 118371000000601 108

wit 118372000000600 108
zwart 118372000000300 108
S601* 118372000000601 108 
8 

rechthoek beugel 
286 x 110 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118371200000600 139
zwart 118371200000300 139
S601* 118371200000601 139 

wit 118372200000600 139
zwart 118372200000300 139
S601* 118372200000601 139

Vierkant beugel 
240 x 240 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118371300000600 139
zwart 118371300000300 139
S601* 118371300000601 139

wit 118372300000600 139
zwart 118372300000300 139
S601* 118372300000601 139 

lange beugel 
440 mm

kleur art.nr. prijs

wit 118371100000600 108
zwart 118371100000300 108
S601* 118371100000601        108

wit 118372100000600 108
zwart 118372100000300 108
S601* 118372100000601 108 

NS1L1

NS2L1

S601* = duifblauw (ral 5014) fijnstructuur. Voor andere accessoires, bezoek de website: vasco.eu

VASCO kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke drukfouten en eventuele wijzigingen in het programma.



NIVA VERTICAAL

STaal radIaTOren 
dIe UITMUnTen dOOr 
HUn LAAG 
ENErGIEVErBrUIK EN 
COMFOrTABLE WArMTE

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

NIVA SOFT

Een enkele of dubbele radiator met 
middenaansluiting in lak of in inox

Onze vernieuwde radiator mét mid-
denaansluiting én thermostaatknop 
op hoogte

NIVA HORIZONTAAL

Een enkele of dubbele horizontale 
radiator inclusief geïntegreerd ventiel

DE VASCO NIVA COLLECTIE



staal

PURE WARMTE IN 
EEN UITGEPUURDE 

VORMGEVING

Elke Vasco staalradiator is een 

perfecte combinatie van techniek 

en esthetiek. Ervaren technici, 

innovatieve ontwerpers en externe 

wetenschappelijke specialisten creëren 

samen oplossingen waarin de details 

het verschil maken. 

Staalradiatoren die zich steeds weer 

onderscheiden door hun zuivere 

vormgeving en hun bestudeerd 

gebruiksgemak. Staalradiatoren zijn 

van nature vrij zwaar. 

Vasco maakt ze lichter. 

Innovatieve verwarmings-

technieken zorgen voor een optimale 

warmte-opname en -afgifte met 

kleinere volumes. 

Ook de aansluitingen en 

bevestigingssystemen zijn bedacht 

en ontwikkeld met het oog op een 

praktische installatie en een veilig 

en efficiënt gebruik. Een comfortabel 

leven lang.

designventiel op de middenaansluiting
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NIVA sOfT

NIVA HORIZONTAAL

DE VASCO NIVA COLLECTIE

GESCHIkT VOOR LAGE TEMPERATUURVERWARMING

PRODUCTVERBETERING



Vasco, meer dan radiatoren

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
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Thinking Ahead
Vooruitdenken is belangrijker dan ooit. 

Want onze ideeën over wonen en werken 
veranderen en zullen in de toekomst nog 
verder veranderen. Niet alleen op gebied 
van radiatoren, maar ook de wereld van 

vloerverwarming en stille 
ventilatiesystemen is continue in 

beweging. Vasco volgt die evolutie op de 
voet én vult ze mee in, met innovatieve 

ideeën en producten. Uw garantie? 
Een woon- en werkomgeving waar het 

klimaat tot in het kleinste detail is 
afgestemd op de hoogste kwaliteit, 

duurzaamheid en continuïteit. 
Een heel leven lang.


