Aanvraagformulier
Gratis legplan

Aanvraagformulier gratis legplan

In dit formulier wordt informatie gevraagd om een legplan te kunnen maken. Vul het formulier daarom
volledig en correct in. Een legplan is éénmalig gratis aan te vragen bij plaatsing van een order bij WARP Systems.
Wijzigingen achteraf zullen doorberekend worden.
Voorbereiding vóór het invullen:
• Maak/pak de plattegrond van je project.
• Geef de maatvoering aan door middel van een maatbalk. Houd rekening met: wanden, deuren, trap, kruipluik,
inbouwkasten, keukenblok, kookeiland, haard, inspringen, enzovoorts.
• Pak je order met de gegevens van je verdeler erbij.
• Mail de ingevulde plattegrond samen met dit formulier naar sales@warp-systems.nl, hierna gaan we direct
aan de slag met je legplan. Het kan echter een aantal werkdagen duren voordat het legplan in je bezit is.

Voorbeeld

Voorbeeld legplan

Voornaam
Achternaam
Bedrijfsnaam*
Ordernummer
Adres gegevens project
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
*Indien van toepassing
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Stap 1: Oppervlakte
Voor welk oppervlakte moet een legplan gemaakt worden?
Vloer

Wand

Plafond

Stap 2: De verdeler
Geef met een rood vlak in uw plattegrond aan waar de verdeler moet worden geplaatst.

Past de verdeler op de aangegeven plek?
Ja

Nee

Let op, verdelers zonder pompunit hebben de aansluiting aan de zijkant, houdt genoeg ruimte over voor de
kogelkranen en primaire warmtebron leiding.
De onderzijde van de verdeler moet minimaal 30 cm boven de grond (of onder het plafond) worden opgehangen.
Is dit mogelijk?
Ja

Nee

Voorbeeld
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Stap 3: Het verwarmingssysteem
Voor welk systeem wil je het legplan ontvangen?
SpeeTile 10

SpeeTile 12

SpeeTherm 15/30

Stap 3a: Arceer op je plattegrond waar je wel verwarmingsbuis wilt*.
Stap 3b: Geef met kruizen aan op welke plekken je geen verwarmingsbuis wilt*.
*Wij adviseren om onder een keukenblok, kookeiland of over een kruipluik geen verwarmingsbuis te plaatsen.

Voorbeeld stap 3

Voorbeeld stap 4

Stap 4: Doorvoer van de verwarmingsbuis
Soms is er onvoldoende ruimte om alle SpeeTube verwarmingsbuizen van de verdeler naar het te verwarmen oppervlak
te geleiden. Een oplossing is om een aantal SpeeTube verwarmingsbuizen door een muur te geleiden. Per groep is de
ruimte die dit in beslag neemt 2cm hoog en 5cm breed.
Is er een mogelijkheid om de SpeeTube verwarmingsbuizen door de muur te geleiden?
Ja

Nee

Indien Ja, geef op de plattegrond weer (met een nog niet gebruikte kleur) waar de SpeeTube verwarmingsbuizen door de
muur kunnen worden gevoerd.
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Stap 5: Zoneverdeling
Bij het gebruik van zoneverdeling kun je i.c.m. met meet- en regeltechniek de ruimte temperatuur van verschillende
ruimtes afzonderlijk van elkaar regelen.
Wil je gebruik maken van zoneverdeling?
Ja

Nee

Indien Ja, volg de volgende stappen.
Stap 5a: Geef elke zone een eigen nummer en kleur en geef deze aan met een rand op de plattegrond.
Stap 5b: Maak de verschillende zones kenbaar door deze in een legenda weer te geven.

Voorbeeld

___________________________________________________________________________
Door dit vak aan te vinken kunnen we aan de slag met je legplan en ga je akkoord met het privacybeleid
en de onderstaande voorwaarden:
1. Een legplan is éénmalig gratis aan te vragen bij plaatsing van een order bij WARP Systems
2. Het ontvangen legplan kan afwijken van de werkelijkheid i.v.m. hol of bol staan van wanden of hoeken die niet
exact 90° zijn.
3. Een legplan is een hulpmiddel. Je blijft zelf verantwoordelijk voor o.a.:
→ Het aantal opgegeven vierkante meters
→ Hoeveelheid bestelde materialen
→ Het correct installeren van de vloerverwarming volgens onze handleiding
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