
HOT IN SOLUTIONS

De all electric 
oplossing van HSI 
Het efficiënte alternatief voor de warmtepomp  

• Infraroodverwarming

•   Warmwatervoorziening & energie- en  
waterbesparende douches

•  CO2 gestuurde ventilatie met warmteterugwinning

•  Duurzame energieopwekking en -opslag



HSI infraroodverwarming bestaat uit een vloer- en/of wand- 
verwarmingsysteem. Ook levert HSI verwarmingspanelen die  
aan het plafond bevestigd kunnen worden.

Voordelen van het HSI verwarmingssysteem
•  Lage aanschaf- en verbruikskosten
•  Snelle en gelijkmatige opwarming 
•  Verwarming per ruimte instelbaar
•  Moeiteloze combinatie met eigen duurzame energieopwekking
•  Onderhoudsvrij en 10 jaar garantie

Gebruik in vloeren, wanden en plafonds
De infraroodverwarming kan onder praktisch elke toplaag 
geïnstalleerd worden. Gebruik uw indoor HSI-systeem als 
vloerverwarming onder laminaat, tegels, tapijt, hout, PVC, 
vinyl of gietvloer, of als verwarming in wanden of aan 
plafonds. Aan de hand van uw wensen en situatie wordt 
uw ideale pakket bepaald. Goedkoopste oplossing voor uw 

nieuwbouwwoning tot 175 m2

De beste prijs/prestatieverhouding voor uw  
voldoende tot goed geïsoleerde woning

Gaat u binnenkort een huis bouwen? Uw bestaande woning renoveren of verbouwen?  
Dan wilt u natuurlijk een verwarmingssysteem dat zo efficiënt en duurzaam mogelijk is. 
Zodat u zo min mogelijk energie verbruikt en zo vriendelijk mogelijk bent voor het milieu 
én uw portemonnee. Infraroodverwarming van HSI is zo’n systeem. 



Totaaloplossing op maat
Uw woning verduurzamen of een energieneutrale woning bouwen, 
betekent meer dan een slim verwarmingssysteem aanschaffen. 
Het gaat om het totaalplaatje. Ons advies voor de eerste stap: 
zorg voor voldoende tot goede isolatie. Installeert u vervolgens 
infraroodverwarming en gaat u slimmer met energie om, dan dalen 
de kosten. HSI kijkt graag mee naar het geheel en adviseert u over 
een uitgebalanceerd pakket aan maatregelen dat past bij úw woning. 

Van infraroodverwarming tot slim douchen
Naast infraroodverwarming verzorgt HSI ook duurzame oplossingen 
voor warmwatervoorziening, CO2 gestuurde ventilatie, zonnepanelen  
en energieopslag. Daarnaast kunnen koeling en een energie- en water-
besparende douche uw comfort extra verhogen. Samen met vakkundige 
partners realiseert HSI een slimme integratie. Alles wordt optimaal op 
elkaar afgestemd, zodat u geniet van maximaal comfort tegen 
minimale kosten.

Voordelen HSI all electric oplossing t.o.v.  
warmtepomp 
•  Goedkoper in aanschaf
•  100% duurzaam
•  Geen jaarlijks onderhoud
•  Geen vervanging van onderdelen na 15 jaar
•  Geen technische ruimte nodig
•  Geen buitenunit, dus geen geluidsoverlast 

HSI’s alternatief voor de warmtepomp voldoet aan 
de eisen van de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) en 
BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)



Wereldwijd maatwerk
Met het hoofdkantoor in Nederland, is HSI over de hele wereld vertegenwoordigd. 
Niet alleen is HSI thuis in infraroodverwarming voor nieuwbouw en renovatie, 
ze realiseert ook projecten waarbij sportvelden, schepen, daken, wegen en 
planten verwarmd worden. Alle systemen van HSI zijn altijd volledig afgestemd 
op uw wensen en dragen bij aan globale verduurzaming. 

Meer informatie
Meer weten? Kijk op de website of stel uw vraag via telefoon of e-mail. 
De experts van HSI helpen u graag verder. 
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