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VOLDOET U AL AAN DE 
INFORMATIEPLICHT 

ENERGIEBESPARING? 
  

De deadline is 1 juli 2019
Download het 4-stappenplan op  

www.planon-bm.com/informatieplicht 
of bel ons op 024 6413135 

GRIP OP UW  
GEBOUWBEHEER

Martijn: De slimme techniek van elek-
trisch verwarmd glas is Fins en bestaat 
al zo’n 15 jaar. Een ruit zorgt altijd voor 
koudeval. Dat maakt het oncomfortabel 
om er naast te gaan zitten. Met elek-
trisch verwarmd glas sla je meerdere 
vliegen in één klap. Op de eerste plaats 
zorgt het voor een aangename warmte. 
De buitenkant van het glas blijft koud, 
de binnenzijde is heerlijk verwarmd. 
Deze warmte wordt gelijkwaardig in de 
ruimte verspreid. Je hebt daardoor geen 
last meer van convectie, oftewel opstij-
gende warmte. 

Per verblijfsruimte stel je de tempera-
tuur in met een thermostaat. Op de 
tweede plaats scheelt het ruimte. Je 
bent een lelijke radiator kwijt. Een radi-
ator is immers een echte stofvanger. 

Daarom perfect voor astmapatiënten. 
Op de laatste plaats is het duurzaam. 

DUURZAAM
Adrienne: “Verwarmd glas is een geïso-
leerd/gelaagd glas dat gestuurde stra-
lingswarmte afgeeft. Het is te gebruiken 
als hoofdverwarming, maar ook als bij-
verwarming. Je hebt alleen stroom no-
dig, je bespaart op een dure ketel. Wil je 
van het gas af, dan is deze oplossing ide-
aal. Je hoeft alleen de snoeren weg te 
werken. Verwarmd glas is onderhouds-
vrij. Er zijn geen draaiende delen of de-
len die aan slijtage onderhevig zijn. Tot 
slot is montage eenvoudig en is het in 
gangbare formaten verkrijgbaar.”

 BESPARING ENERGIEREKENING
“Naast slimme inkoop van energie kijk 

ik naar mogelijkheden om energiever-
bruik te verminderen met bijvoorbeeld 
zonneboilers, zonnepanelen, warmte-
pompen, ledverlichting, isolatie, HR++-
glas”, vertelt Dennis. “Met verwarmd 
glas breng je direct het isolatieniveau 
van een pand omhoog. Het is bovenal 
voordelig voor je energierekening, 
zeker als je het aansluit op zonne-
panelen.” Een mooie combinatie van 
comfort en duurzaamheid. En het is 
nog mooi ook. 

Ga maar eens kijken bij de foodcorner 
van Makro in Duiven. Een prachtig 
voorbeeld.    

Raampartijen in een pand zijn fraai. Het zorgt voor licht en transparantie. Daarentegen is koudeval een 
minder prettige bijkomstigheid. Hierdoor lijkt het of er koude tocht ontstaat. De uitkomst is elektrisch 
verwarmd glas. Dat heeft bovendien nog meer voordelen. Expert in duurzame energie Dennis Sanders 

van Energie Positief vermarkt in samenwerking met directeur Martijn van Dolder en assistente 
Adrienne Plattel van Glaswarmte het toonaangevende product.
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Meer weten? www.glaswarmte.nl en 
www.energiepositief.nl

ELEKTRISCH VERWARMD GLAS: 
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