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DISTRIBUTEUR & SPECIALIST
DUURZAME INSTALLATIETECHNIEK

Sinds 1998 kun je als installateur bij ons terecht voor een 
uniek assortiment aan duurzame installatietechnieken.
Daarnaast bieden we professionele ondersteuning in de 
vorm van technisch advies, het engineeren van projecten 
en projectbegeleiding.  

We willen je het zo makkelijk mogelijk maken. Onze 
oplossingen installeer je dan ook eenvoudig en snel. Ze 
staan bovendien bekend om de hoogwaardige kwaliteit 
waardoor ze weinig tot geen onderhoud vragen. Ook 
voorzien we je van werktekeningen, calculaties en 
professionele installatiehandleidingen.
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WE ZIJN ER  
VOOR JE

 
Ons deskundige team voorziet 
je van vakkundig advies over 

de meest geschikte duurzame 
oplossingen voor jouw pro-

ject. Bovendien geven we op 
projectlocatie toelichting over 

onze installatietechnieken.

PROJECTEN
ENGINEEREN 

We berekenen op basis van 
de projectgegevens welke 
materialen je nodig hebt. 

Daarnaast ontvang je tips over 
hoe je de techniek het beste 

kunt toepassen en leveren we 
professionele werktekeningen.

UNIEK
ASSORTIMENT

 
Onze duurzame oplossingen 
zijn gericht op bestaande- en  

nieuwbouw woningen. 
Daarbij kijken we continu naar 

de marktbehoefte om het 
assortiment aan te vullen met 

innovatieve en bijzondere  
duurzame installatietechnieken.



FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN
Zonnepanelen | Omvormers | Montagesystemen

LAGE TEMPERATUUR AFGIFTESYSTEMEN
Klimaatplafonds | Wandverwarming/koeling | Vloerverwarming

DUURZAME WARMTEOPWEKKING
Warmtepompen | Pelletketels

WARMTETERUGWINNING DOUCHEWATER
Douchegoot-wtw’s | Douchepijp-wtw’s

ZONTHERMISCHE SYSTEMEN
Zonnecollectoren | Buffers | Boilers | Hotfills
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TOTAAL ASSORTIMENT 
DUURZAME INSTALLATIETECHNIEK
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ONZE OPLOSSINGEN
DOUCHE-WTW'S

DOUCHEGOOT-WTW'S ( JOULIA)

• Lage inbouwdieptes
• Makkelijk reinigbaar
• Gemaakt van RVS (AISI 304)
• Extra akoestische lekdetectie

DOUCHEPIJP-WTW'S (Q-BLUE)

• Tot 73,2% efficientie bij 9,2L/min
• Zelfreinigend
• Gemaakt van koper
• Cyclone-opzetstuk voor installatiegemak
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WE ZIJN ER  
VOOR JE

 
Met onze tools berekenen we 
exact hoeveel de douche-wtw 
bespaart op gebied van gas, 
CO2-uitstoot en wat de com-

fortwinst is in combinatie met 
een warmtepomp. 

BEWEZEN 
TECHNIEK 

Onze warmtewisselaars hebben 
KIWA kwaliteitsverklaringen en 
staan in de BCRG. Daarnaast 
hebben ze veel internationale 

awards gewonnen en onze 
fabrikanten zijn in bezit van het 

KIWA BRL-K656 certificaat.

EENVOUDIG 
ENERGIE BESPAREN

 
Met een douche-wtw bespaar je 
een hoop energie op iets wat je 

dagelijks doet. Het koude 
aanvoerwater wordt namelijk 
voorverwarmd waardoor de 

douchemengkraan minder heet 
water hoeft bij te mengen. 
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WARMTEPOMPEN (AT-TEC)

• Hoge COP en super stil
• Modulerend (vanaf 2kW)
• Smart Grid Ready / salderingsproof
• Aardwarmte- en lucht/water warmtepompen

PELLETKETELS (BIOTECH)

• 96,3% rendement
• Automatische reiniging wtw en branderpot
• Zeer lage emissies
• Complete range (vanaf 2,4kW)

ONZE OPLOSSINGEN
DUURZAME WARMTEOPWEKKING
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WE ZIJN ER  
VOOR JE

 
We kunnen vlot calculeren 

welke warmtepomp het beste 
past bij jouw project. Met het 

juiste type waarborgen we 
bovendien een aangenaam 

comfort en een goed systeem-
rendement.

ONTWERP  
& TEKENWERK 

We ontwerpen en dimensioner-
en conform onze BRL-6000-21 

certificering. Je ontvangt boven-
dien per project hydraulische 

schema's en overige belangrijke 
documentatie.

TOTAAL
ASSORTIMENT

 
Je kunt bij ons terecht voor 

zowel kleine multifunctionele 
toestellen tot en met smart-

grid ready oplossingen. Onze 
warmtebronnen zijn bovendien 
allemaal modulerend en staan 
in Uniec en de BCRG-databank
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ONZE OPLOSSINGEN
FOTOVOLTAÏSCHE SYSTEMEN

BALLASTVRIJE MONTAGE ( JUAL SOLAR)

• Verankering aan dakconstructie
• Warme en koude daken met EPDM, PVC en bitumen 
• Dakconstructies van hout, staal of beton
• Garantie bij extreem weer en grote hoogte (>70m)

ZONNEPANELEN (ULICA)

• Mono en poly
• 12 jaar productgarantie
• 25 jaar opbrengstgarantie
• TÜV certificeringen en Chubb en Solarif verzekerd

OMVORMERS (SOLAX POWER & SOLAR EDGE)

• Complete range (vanaf 0,7kw)
• IP65 beschermingsklasse
• Online monitoring
• Solar Edge optimizers
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WE ZIJN ER  
VOOR JE

 
Dankzij de praktijkervaring 
verplaatsen onze engineers 
zich makkelijk in de project-
details. Daarnaast zijn we 

regelmatig op bouwlocaties 
voor een projectopname.

TEKENEN &
BEREKENEN 

Onze engineers maken gebruik 
van handige tools om je vlot 
professionele en uitgebreide 

werktekeningen aan te leveren. 
Daarbij ontvang je ook 
calculatie-rapportages. 

BALLASTVRIJ
MONTAGESYSTEEM

 
Zonnepanelen op grote hoogte 
installeren en wil je garantie bij 
zware stormen? Met de speciale 
dakankers van Jual Solar fixeer 

je het montageframe aan  
platte, hellende of gebogen 

dakconstructies. 
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ONZE OPLOSSINGEN
LAGE TEMPERATUUR VERWARMING
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DROOGBOUW VLOERVERWARMING
• 20mm opbouwhoogte
• 25 kilo per vierkante meter
• Opwarming binnen 30 minuten voelbaar
• Zwevend, snel en makkelijk te leggen

KLIMAATPLAFONDS (VARIOTHERM)

• Energiezuinig koelen en verwarmen
• 18mm droogbouw systeem met geïntegreerde buis
• Systeem met stuc-, pleister- of leemafwerking
• Ook akoestisch klimaatplafond verkrijgbaar

KOELWAND/VERWARMING (VARIOTHERM)

• Energiezuinig koelen en verwarmen
• Droogbouw systeem voorzien van geïntegreerde buis
• Buizensysteem met leem, eco-pleister of stuc
• Traceerbare buis door aluminium-inlage

KUNSTSTOF VERDELERS (VARIOTHERM)

• Maximaal 18 groepen
• Maximaal 170 liter flow
• Zonder en met Wilo Yonos pomp
• Eenvoudig en snel in te regelen
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WE ZIJN ER  
VOOR JE

 
Om je te ontzorgen doen we 
veel voor je. Onze complete 
afgiftesystemen voorzien we 
van werktekeningen waarbij 
rekening is gehouden met 

snijverlies, groepenindeling en 
ruimteregeling.

PERFECT
BINNENKLIMAAT 

Per project kijken we naar de 
verwarmings- en koelbehoefte 
om een comfortabel binnen-

klimaat te garanderen. Door de 
stralingswarmte ervoor je het 

hoogste comfort in combinatie 
met een lage energienota. 

KLIMAAT
PLAFONDS

 
Wil je een ruimte energiezuinig, 

aangenaam, stil en tochtvrij 
koelen en verwarmen? Onze 

klimaatplafonds geven garantie 
op een hoog comfort.
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TAPWATER BOILERS (THERMIC)

• Geëmailleerde en rvs boilers
• Label A, B of C klasse isolatie
• Ook geschikt voor warmtepomp door XXL-wtw
• Extra wisselaar voor zonnecollectoren

BUFFERVATEN (THERMIC)

• Voor verwarming, tapwater en koeling
• Stratificatie inrichting voor gelaagd laden
• XXL-tapwaterwisselaars voor warmtepomp
• Extra wisselaar voor zonnecollectoren

ZONNECOLLECTOREN (THERMIC)

• Vlakkeplaat en heatpipe zonnecollectoren
• Hoge opbrengst en strak design
• Stagnatietemperatuur 250 - 280ºC
• TUV Solar Keymark certificaat

ONZE OPLOSSINGEN
ZONTHERMISCHE SYSTEMEN
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WE ZIJN ER  
VOOR JE

 
Om je van vakkundig advies 

te kunnen geven worden onze 
engineers, buitendienst en 

backoffice continu bijschoold 
door onze fabrikanten. 

TECHNISCHE
BEREKENINGEN

Alle voorgestelde installaties 
zijn gericht op een maximale 
opbrengst en minimale stag-
natie. Dit onderbouwen we 

altijd met calculaties.

TOTAAL
ASSORTIMENT

 
Van het verwarmen van zwem-

badwater tot de verwarm-
ings-ondersteuning van wonin-
gen. Voor vrijwel iedere situatie 

hebben we een passende 
zonthermische oplossing. 
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OPLOSSINGEN 

√    BALLASTVRIJE MONTAGESYSTEMEN

√    DOUCHEGOOT-WTW'S

√    DOUCHEPIJP-WTW'S

√    DROOGBOUW VLOERVERWARMING

√    HOTFILLS

√    KLIMAATPLAFONDS

√    PELLETKETELS

√    WANDKOELING / VERWARMING

√    WARMTEPOMPEN

√    ZONNEBOILER SYSTEMEN

√    ZONNEPANELEN-INSTALLATIES

Technea Duurzaam 
Pallasweg 13
8938 AS Leeuwarden 

058 - 288 47 39 
info@technea.nl
www.technea.nl

SPECIALIST & DISTRIBUTEUR
DUURZAME INSTALLATIETECHNIEKEN

SERVICE 

√    PROJECT ENGINEERING

√    PROJECTBEGELEIDING

√    TECHNISCH ADVIES

√    TEKENWERK

√    TRAININGEN


