
BLANKE PERMATOP
BLANKE PERMATOP is een innovatief vloerconstructiesysteem dat de voordelen van EPS- 

platen met voorverlijmde warmtegeleidingsplaten combineert met de grote drukstabiliteit 

van de ontkoppelingsmat BLANKE PERMAT. De unieke combinatie maakt een extreem vlakke 

opbouw mogelijk, zonder dat dit ten koste gaat van een gelijkmatige en snelle verdeling van 

de warmte. Aanvullend op de normale vrachtbepalingen berekenen wij bij BLANKE PERMATOP 

servicekosten van € 75,00 bij een afnamehoeveelheid van maximaal 10 m² en € 50,00 bij 

maximaal 20 m².

BLANKE PERMATOP 
1000/25

Buisafstand 25,0 cm VE: 1 set

artikelnr. €/m2

651-900-1000-25 119,82

BLANKE PERMATOP 
3000/25

Buisafstand 25,0 cm VE: 1 set

artikelnr. €/m2

651-900-3000-25 124,38

BLANKE PERMATOP 
1000/12,5

Buisafstand 12,5 cm VE: 1 set

artikelnr. €/m2

651-900-1000-12 150,28

BLANKE PERMATOP 
3000/12,5

Buisafstand 12,5 cm VE: 1 set

artikelnr. €/m2

651-900-3000-12 154,85

1000/OPBOUWHOOGTE 35 mm  
(VOOR EEN VERKEERSBELASTING TOT 5,0 kN/m²)

3000/OPBOUWHOOGTE 31 mm  
(VOOR EEN VERKEERSBELASTING TOT 2,0 kN/m²)

Voordelen:

De verwerking is gemakkelijker 

dankzij de nieuwe geometrie bij  

de omkeerelementen van 25 cm.

BLANKE PERMATOP 1000 is bij uit-

stek geschikt voor zones met een 

verkeersbelasting tot 5,0 KN/m². 

Het gebruik van PERMATOP 3000 

is optimaal geschikt voor geringe 

opbouwhoogtes.

Verkrijgbaar met het  

BLANKE PERMATOP systeem:

Verwarmingscircuitverdelers,  

toebehoren en Smart Home- 

oplossingen vindt u vanaf  

pagina 82.

Vaste systeemcomponenten  

(bij de prijs inbegrepen):

1  BLANKE PERMATOP –  

element voor rechte buizen

2  BLANKE PERMATOP –  

element voor bochten,  

 BLANKE PERMATOP –  

EPS-plaat zonder  

voorgevormde buisopening  

(afhankelijk van het object)

3  BLANKE PERMATOP –  

randisolatiestrook

4  BLANKE PERMATOP –  

metalen meerlagenbuis  

16 × 2 mm

5  BLANKE GLUEMAX –  

speciale poederlijm

6  BLANKE PERMAT –  

ondersteunings- en 

ontkoppelingsmat

Tip van de expert:

Elk systeem kan worden gelegd 

met een buisafstand van 25 cm 

resp. 12,5 cm (BLANKE PERMATOP 

1000 / 25 of 1000 / 12,5).

Optionele systeemdelen:

>  Als aanvulling op het systeem 

zijn er onderhoudsvrije rand-  

en bewegingsvoegprofielen ver-

krijgbaar, bijv. BLANKE CORNEX 

en BLANKE FLOOREX

>  Wand-, plint- en vloerafsluitingen 

zijn in diverse kleuren en materi-

alen verkrijgbaar, bijv.  

BLANKE DRIEHOEKPROFIEL en 

BLANKE KWARTRONDPROFIEL 

(hier BLANKE CUBELINE)

Verkrijgbaar per m² inclusief  

randisolatiestrip.

Verbeterde 
kwaliteit
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BLANKE PERMATOP 
WOOD
Buisafstand 25,0 cm VE: 1 set

artikelnr. €/m2

651-900-4000-25 169,39

BLANKE PERMATOP 
WOOD
Buisafstand 12,5 cm VE: 1 set

artikelnr. €/m2

651-900-4000-12 199,85

BLANKE PERMATOP WOOD/OPBOUWHOOGTE 35 mm  
(DUURZAME UITVOERING VOOR EEN VERKEERSBELASTING TOT 2,0 kN/m²)

BLANKE PERMATOP WOOD
BLANKE PERMATOP WOOD bestaat uit losse verwarmingselementen op isolerende houtvezel-

platen met over het hele oppervlak voorverlijmde aluminium warmtegeleidingsplaten. BLANKE 

PERMATOP WOOD is de duurzame uitvoering van BLANKE PERMATOP. De isolatielaag bestaat uit  

houtvezels. Aanvullend op de normale vrachtbepalingen berekenen wij bij BLANKE PERMATOP 

servicekosten van € 75,00 bij een afnamehoeveelheid van maximaal 10 m² en € 50,00 bij maxi-

maal 20 m².

Tip van de expert:

Meer informatie vindt u  

in de productbrochure en de  

gegevensbladen en op  

www.blanke-systems.nl.

VOELBARE WARMTE IN EEN AANZIENLIJK KORTERE TIJD IN VERGELIJKING  
MET STANDAARD CHAPESYSTEMEN

Snel reagerend vloer- 

verwarmings- en koelsysteem 

De over het hele oppervlak ver-

lijmde warmtegeleidingsplaten  

zorgen voor een perfecte verde- 

ling van de warmte, waardoor 

ruimtes al na 5 minuten voelbaar 

warm zijn.

Bijzonder vlakke opbouwhoogte,  

incl. isolatie 

Met BLANKE PERMATOP 3000  

is de opbouw slechts 31 mm  

hoog en daardoor bij uitstek ge-

schikt voor renovaties.

U bespaart ruim  

4 weken bouwtijd 

Het systeem kan zonder chape 

worden gelegd, waardoor droog-

tijden en kosten voor de chape 

komen te vervallen.

Multifunctioneel toepasbaar 

BLANKE PERMAT kan met alle  

tegelformaten en met elk soort  

ondergrond worden gebruikt.

Belangrijke instructies:Doorsnede: conventionele vloerverwarming,  

opbouwhoogte vanaf ca. 85 mm

ca. 85 mm

Doorsnede BLANKE PERMATOP  

opbouwhoogte 31/35 mm

31/35 mm
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