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The indoors. 

Bij Radson bieden we duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis, omdat we weten 
dat verwarmings- en koelsystemen essentieel zijn voor een beter leven. Momenteel werken te veel 
geïnstalleerde systemen niet optimaal. Daarom ontwikkelden we ons aanbod totaaloplossingen voor het 
binnenklimaat met het hoogste niveau van comfort en energie-efficiëntie. 
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Dit is onze bijdrage aan meer welzijn en minder druk op de natuurlijke bronnen van onze planeet. 
We bieden duurzaam klimaatcomfort binnenshuis door middel van innovatieve en geïntegreerde 
binnenklimaatoplossingen.

Het is waar we groeien, leren en schitteren. 

Het is de plek 
waar we leven
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Een goed binnenklimaat is cruciaal voor een gezond en comfortabel leven. We brengen dan ook het 
grootste deel van ons leven binnen door. Uit studies blijkt dat binnenklimaatcomfort een grote impact 
heeft op ons welzijn, onze productiviteit en prestaties. Zowel thuis, op het werk, op school als elders. 
Een verbeterd klimaatcomfort binnenshuis kan de productiviteit zelfs met 11% doen stijgen.

Een comfortabel 
binnenklimaat is de 
sleutel tot meer welzijn 
en productiviteit
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Maar het ideale binnencomfort is heel persoonlijk. Daarom kunnen al onze oplossingen perfect 
worden aangepast aan individuele behoeften en voldoen ze aan de vereisten van elk type gebouw.

90%
van ons leven binnen door 

We brengen
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Een comfortabel 
binnenklimaat mag 
niet ten koste gaan van 
het klimaat buiten 
De verstedelijking blijft zich ongezien snel voortzetten en mensen brengen 
meer tijd binnen door dan ooit tevoren. We verbruiken dan ook aanzienlijk 
meer energie om een comfortabel binnenklimaat te realiseren en te 
handhaven.

Radson biedt een uitgebreid assortiment aan oplossingen waarmee je een 
evenwicht kunt vinden tussen een hoger binnenklimaatcomfort en een lager 
energieverbruik, via toonaangevende, innovatieve en milieuvriendelijke 
technologie.
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40%
Gebouwen zijn verantwoordelijk 
voor ongeveer

van het energieverbruik in de EU.
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Bij Radson bieden we toonaangevende totaaloplossingen voor hydronische en elektrische 
verwarmings- en koelsystemen. We gaan verder dan losse producten en componenten en bieden een 
uitgebreide portfolio, ontstaan uit een combinatie van innovatief ontwerp, inzicht in R&D, uitgebreide 
technische en sectorgebonden expertise. Deze knowhow is het resultaat van tientallen jaren ervaring 
met grensverleggende technologie en stelt ons in staat geïntegreerde systeemontwerpen aan te 
bieden. Een uitstekend voorbeeld daarvan is ons brede assortiment hydronische verwarmings- en 
koeloplossingen op lage temperatuur. 

Duurzame oplossingen 
voor klimaatcomfort 
binnenshuis zonder 
compromissen
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Om de beste verwarmings- en koeloplossingen aan te bieden, is er nood aan een breed inzicht. Een 
totaalaanbod, zodat de installateur de beste HVAC systemen kan creëren. En bovenal, is er nood aan 
samenwerking en kennisdeling tussen professionals. Alleen zo kunnen we samen de beste 
oplossingen voor klimaatcomfort leveren. 
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Met Radson weet je zeker dat je een partner kiest die weet in te spelen op al je noden.  
Onze missie is betere – en duurzamere – binnenklimaatoplossingen te creëren in samenwerking met 
toonaangevende plannings- en installatieprofessionals. Met vooruitstrevende oplossingen op het 
gebied van emissie, distributie, kraanwerk en bedieningen leveren we alles wat nodig is om het 
binnenklimaat van gebouwen van elke omvang en elk gebruikstype te optimaliseren.

Een antwoord 
op al je behoeften
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Emissie
Welzijn en energiebesparing.
Ons uitgebreide productassortiment biedt het hoogste comfort 
voor verwarming en koeling van gebouwen. Wat de toepassing 
ook is, wij hebben het juiste product voor elk project.

Distributie
Veilig, efficiënt, betrouwbaar, vooruitstrevend.
Dat zijn de kenmerken van onze distributiesystemen. Energie 
overdragen met de beste beschikbare technologieën, met de 
levensduur van het gebouw altijd in het achterhoofd.

Kraanwerk en bedieningen
Daar waar je woont, komt comfort op de eerste plaats.
Onze thermoregelsystemen zijn ontwikkeld om gebruikers het 
hoogst mogelijke comfort te bieden, terwijl je minder energie 
verbruikt.



12

Energie-efficiëntie 
optimaliseren door 
systeemnauwkeurigheid

Verhoogde efficiëntie
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Gebouwen en binnenklimaatsystemen 
zijn verantwoordelijk voor zowat 40% van 
het energieverbruik in de EU. Wij zetten 
ons dan ook in om energie-efficiënte 
oplossingen te leveren zonder in te 
boeten aan het comfort dat een modern 
leven vereist. 

Onze hydronische systemen met lage 
temperatuur bieden een optimale manier 
om het energierendement te verbeteren 
dankzij een hoge mate van 
systeemnauwkeurigheid en 
functieregeling. Dit resulteert in een 
nauwkeurig temperatuurbeheer. Deze 
nauwkeurigheid maakt het mogelijk om de 
temperatuur in de hele ruimte snel en 
gericht aan te passen, wat leidt tot meer 
comfort en een lager energieverbruik.

Door gebruik te maken van 
geavanceerde regeltechnieken 
voor HVAC-systemen kunnen 
deze de specificaties beter 
benaderen, met de meeste 
rendabele energie-efficiëntie 
als resultaat.

Oplossing
Bij onze thermostatische 
kraanlichamen speelt nauwkeurigheid 
een essentiële rol. Door het gehele 
hydraulische systeem in balans te 
brengen gaan de radiatoren namelijk 
optimaal werken. Het resultaat? Een 
zeer juiste temperatuurregeling en 
een beter energierendement. 
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Door totaaloplossingen te leveren in plaats van alleen componenten bieden we binnenklimaatcomfort dat 
rekening houdt met meerdere aspecten. Zo ondersteunen we onze klanten met advies en begeleiding om 
ervoor te zorgen dat onze oplossingen precies aan hun behoeften voldoen.

Tegelijkertijd stelt onze oplossingsgerichte aanpak ons in staat een hogere energie-efficiëntie te realiseren.  
Door bijvoorbeeld radiatoren met een lage temperatuur te combineren met vloerverwarming, bieden we 
een optimale balans tussen snelle veranderingen in kamertemperatuur en energie-efficiëntie.

Onze configuratiesoftware is erg nuttig bij de productselectie en systeemontwerpfase.  
Productinformatie kan eenvoudig worden doorgestuurd naar BIM-ontwerpsystemen en kan van daaruit 
het hele proces ondersteunen, van ontwerp tot installatie.

Laten we oplossingen 
integreren in innovatieve 
systemen voor betere 
prestaties

30 %

Door de hydronische distributie 
van een bestaand systeem te 
optimaliseren, kan het 
energieverbruik gemiddeld 
beperkt worden met wel

Betere integratie
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Oplossing 
Door verschillende oplossingen te 
combineren in een 
verwarmingssysteem met lage 
temperatuur, krijg je het juiste product 
op de juiste plaats. Een dergelijke 
combinatie kan bestaan uit radiatoren 
onder ramen, en badkamerradiatoren 
en vloerverwarming – allemaal 
afzonderlijk aangesloten en geregeld 
door een geïntegreerd hydronisch 
systeem met een hoge efficiëntie en 
lage temperatuur.
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Binnenklimaat professionals besteden veel tijd aan het oplossen van problemen en het uitvoeren van 
andere niet-productieve taken. Daarom kun je tijd en kosten besparen door slimmer te werken.

Op dit moment wordt 90% van de bouwkosten in de planningsfase bepaald. Daarom ondersteunt 
Radson professionals met oplossingen die eenvoudig te installeren zijn en probleemloos te bedienen. 
Voor planningsprocessen breiden we voortdurend onze ontwerpdiensten uit met BIM-processen, 

Laten we samen 
slimmer werken

Slimmer werken



17

90%
van de bouwkosten wordt in 
de planningsfase bepaald.

Oplossing 
Een dergelijk breed scala aan 
oplossingen betekent dat 
Radson het juiste product of 
systeem kan leveren voor elk 
project zonder compromissen te 
moeten sluiten bij het 
voorschrijven.

interne tekeningen, berekenings- en offertetools. Zo helpen we professionals hun installaties 
efficiënt en tijdig tot stand te brengen, zodat zij zich kunnen richten op een betere klantenservice.

Onze aanpak begint bij de groothandelaars. Geen gedoe, geen zorgen. Van het opzetten van een 
account tot het regelen van de levering van goederen: we helpen hen ervoor te zorgen dat hun 
installaties optimaal presteren. Dat verbetert de service die ze hun klanten bieden en bespaart tijd.
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Laten we ons richten op de 
volledige levenscyclus van 
het product en de impact op 
ons klimaat verminderen.

Kleinere voetafdruk
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We streven er voortdurend naar om de 
impact van onze producten en materialen 
op onze planeet te beperken. Dat is vooral 
belangrijk omdat 80% van de ecologische 
voetafdruk van veel van onze producten 
ontstaat nog voordat ze onze fabrieken 
verlaten. Daarom investeren we in 
duurzame kwaliteit en innovatie en 
houden we rekening met de volledige 
levenscyclus van onze producten.

We richten ons op het verkleinen van 
onze ecologische voetafdruk door minder 
grondstoffen, energie en water te 
gebruiken. We streven er ook naar om de 
emissie van alle productie- en 
toeleveringsketenactiviteiten te verlagen.

Onze ambities om onze voetafdruk te 
verkleinen blijven niet beperkt tot onze 
fabrieken, maar omvatten alle aspecten 
van onze activiteiten. Zo streven we naar 
een volledig digitaliseringsplan om zo 
weinig mogelijk natuurlijke hulpbronnen 
te gebruiken. We kopen ook alleen 
materialen en componenten in van 
betrouwbare leveranciers die voldoen 
aan onze Gedragscode.

80%
van de milieueffecten van veel 
van onze producten is terug te 
brengen tot de productiefase.

Oplossing 
Onze stalen radiatoren zijn uiterst 
duurzaam en 100% recycleerbaar 
na gebruik. 
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Een comfortabel binnenklimaat thuis is cruciaal, omdat het onze 
gezondheid en algemene welzijn beïnvloedt. Maar het mag niet ten 
koste gaan van de energie-efficiëntie. Radson producten bieden een 
sterk doorgedreven functionaliteit en controleerbaarheid. Dit 
resulteert in comfort en efficiëntie. Kortom, ze zijn een 
kosteneffectieve aanvulling op elke woning.

Onze klimaatcomfortoplossingen binnenshuis profiteren 
van kosteloze warmtewinsten en reageren snel op 
veranderingen in de kamertemperatuur. Ze kunnen 
gewoonlijk worden geïntegreerd in bestaande 
systemen. Dat maakt ze eenvoudig te installeren, 
snel in balans én gebruiksklaar.

Energie optimaliseren op 
de plek die voor ons het 
meest betekent

Privéwoningen
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Net zoals een goed binnenklimaat een positief effect heeft op de gezondheid 
van woningen, verbetert het ook de productiviteit in commerciële gebouwen. 
Een evenwichtig binnenklimaat is belangrijk om werknemers gezonder te 
houden en ziekteverzuim te verminderen, wat dan weer bijdraagt aan een 
hogere productiviteit. Kies de oplossingen van Radson om de gezondheid en 
productiviteit van werknemers te verbeteren zonder 
duurzaamheidsdoelstellingen in het gedrang te brengen.

Groene 
binnenklimaattechnologie 
verhoogt het comfort 
en de efficiëntie

Commerciële gebouwen
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De luchtkwaliteit en het 
thermische binnencomfort zijn 
zeer nauw verbonden. Studies 
wijzen erop dat verbeteringen 
van de luchtkwaliteit de 
productiviteit verhogen met

8-11 %
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De wereldbevolking zal in de komende 30 jaar naar verwachting groeien tot bijna 10 miljard mensen.  
Bijna 70% van al die mensen zal in steden wonen, wat het belang van duurzame oplossingen voor 
binnenklimaatcomfort onderstreept. Radson is je ideale partner om duurzame oplossingen voor 
klimaatcomfort binnenshuis te realiseren, zowel voor renovaties als voor nieuwe commerciële 
gebouwen of privéwoningen.

Duurzame oplossingen 
voor het klimaatcomfort 
binnenshuis waar ze 
echt tellen

Residentiële gebouwen

Ziekenhuizen

Privéwoningen
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Hotels

Kantoren

Scholen
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Bij Radson streven we naar een beter binnenklimaatcomfort en onze uitgebreide, 
toonaangevende verwarmings- en koeloplossingen zijn afgestemd op de behoeften van 
een veranderende wereld.  
We nodigen professionals uit om samen met ons te werken aan duurzame en 
comfortabele binnenklimaatsystemen. Dat noemen we “the great indoors”. 

Hoewel we allemaal verschillende rollen vervullen als het gaat om oplossingen voor 
klimaatcomfort binnenshuis te ontwikkelen, te plannen, te verdelen en te installeren, 
delen we hetzelfde doel: beter duurzaam comfort bieden aan onze klanten.

Let’s create 
the great indoors
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The indoors. 

Bij Radson bieden we duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis, omdat we weten 
dat verwarmings- en koelsystemen essentieel zijn voor een beter leven. Momenteel werken te veel 
geïnstalleerde systemen niet optimaal. Daarom ontwikkelden we ons aanbod totaaloplossingen voor het 
binnenklimaat met het hoogste niveau van comfort en energie-efficiëntie. 
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