
  

 

 

Gemak en behaaglijkheid met nieuwe WeWacel 
Toilet Klimaatplaat voor de Geberit Duofix .  

De Toilet Klimaatplaat is een verwarmingslichaam en afbouwplaat in één. De 
plaat is eenvoudig en snel te plaatsen op het inbouwreservoir en levert een 
behaaglijke stralingswarmte. Welvy Warmtetechniek, groothandel in o.a. 
duurzame energievoorziening voor de verwarming -en koeling branche levert een 
nieuw en revolutionair klimaatsysteem waarvan de Toilet Klimaatplaat onderdeel 
uitmaakt. Het WeWacel klimaatsysteem bestaat uit een inventieve combinatie 
van een lage temperatuur verwarmingssysteem (LTV) en afbouwplaten. Deze 
laatste wordt gemaakt van gips en papiervezels en kan door zijn homogene 
structuur extreem worden belast. Welvy brengt hiermee een revolutionair 
systeem op de markt: een droge bouwoplossing met het klimaatsysteem er al in. 
Door de sterke punten van de gipsvezelplaat (licht, sterk en stootvast) kunnen in 
een handomdraai vloeren, wanden en plafonds worden afgewerkt. De 

gipsvezelplaten zijn elke 75/100 mm voorzien van aluminium 
kernleidingen die snel reageren op een koel- of warmtevraag. 
Aluminiumkern leidingen zijn volledig diffusiedicht; verstoppingen door 
het binnendringen van bijvoorbeeld zuurstof in het systeem zijn 

uitgesloten. 

Voordelen 
*  Direct te plaatsen op inbouwreservoir. 
*  Tijdbesparing van het, in het werk, op maat zagen, frezen/boren van  de Fermacell  afbouwplaat.  
*  Plaat haaks zagen.  
*  Gedetailleerd uitmeten en aftekenen.  
*  Precies op maat zagen/boren/frezen van desbetreffende sparingen. 
*  Tijdwinst door plaatsen van Toilet Klimaatplaat, verwarmingslichaam en Fermacell  
    afbouwplaat in één. 
*  De Klimaatplaat van o.a. Fermacell gipsvezelplaat met homogene structuur, is direct  
    geschikt te betegelen, behangen, schilderen etc. 
*  Geïntegreerd met een verwarming/koeling systeem.  
*  Leidingen voor gemonteerd.  
*  Behaaglijkheid door 100% stralingswarmte.   
*  Uitermate geschikt in combinatie met vloerverwarming. 
*  WeWacel Toilet Klimaatplaat is voorzien van 100% diffusiedichte leidingen. 
*  C.N.C gestuurde machine zorgt voor continu en exact maatwerk. 
*  Wij kunnen u voorzien van een legplan, ontwerp en advies. 

Samenvattend:  
De Toilet Klimaatplaat is een handige afwerkplaat die gemak oplevert voor de 
installateur en een oplossing biedt voor vaak lastig te verwarmen kleine 
toiletruimtes. Naast de Toilet Klimaatplaat zijn er nog veel meer mogelijkheden waar 
het klimaatsysteem toepasbaar is: koelplafonds onder platte daken, 
wandverwarming en -koeling in woningen met een parketvloer of wandverwarming 
in kleine ruimtes waar vloerverwarming onmogelijk is, zoals badkamers. 


