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Klimaatbeheersing door Straling
RBM Kilma

R.B.M. spa
COMPONENTI PER IMPIANTI IDROTERMICI
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy
Tel. +39 030 2537211 ric. aut. - Fax +39 030 2531799
info@rbm.eu

R.B.M. Benelux
COMPONENTS FOR HEATING SYSTEMS
Bosdel, 52
B-3600 Genk
Tel. +32 (0)89 303565 - Fax +32 (0)89 308479
info@rbm.be - www.rbm.eu

R.B.M. France
COMPOSANTS POUR INSTALLATIONS 
HYDROTHERMIQUES
107 - Zac St. Charles
Chemin Departemental 56 E
13710 Fuveau
Tél. +33 (0)4 42298120 - Fax +33 (0)4 42533867
rbm.france@rbm-industrie.com

R.B.M. Österreich
QUALITÄTSPRODUKTE
Etrichgasse 30
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0)512 345007 - Fax +43 (0)512 345020
rbmspa@aon.at

R.B.M. Skandinavia
COMPONENTS FOR HEATING SYSTEMS
Reunakatu 50
Fi-53500 Lappeenranta
Tel. +358 5 6120600 - Fax +358 5 6120610
info@rbmskandinavia.fi

R.B.M. Spa Italy Magyarorszagi fioktelepe 
COMPONENTS FOR HEATING SYSTEMS

Maglodi ut 12/b
1106 Budapest - Ungheria
Tel. +36 12 607897 - Fax +36 12 607897
bbakai@rbmhungary.axelero.net
ofazakas@rbmhungary.axelero.net

R.B.M. S.A. Brescia
Italia Sucursala
Brasov - Romania
COMPONENTS FOR HEATING SYSTEMS
Str. Cristianului 11
2200 Judetul - Brasov Romania
Tel. +40 268417736 - Fax +40 268417736
rbmitalia@rdslink.ro

R.B.M. spa
Sucursal em Portugal
COMPONENTES PARA SISTEMAS HIDRO-TÉRMICOS
Praça das Flores 125, Sala 52
4300-401 Porto
Tef.+351 22 537 72 40 - Fax+351 225 377 242
rbmspa@mail.telepac.pt

R.B.M. Mosca
COMPONENTS FOR HEATING SYSTEMS
Business Center Molodezhnaya
Dmitrovskoye shosse, 27 korp. 1
Uff. 2009 
Tel. +7 495 7829329 - Fax +7 495 7829235
info@rbmspa.ru - www.rbmspa.ru

Sipla spa
STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE
Via Pasteur, 21/23
25089 Villanuova sul Clisi (Brescia) Italy
Tel. +39 0365 31043 - Fax +39 0365 374343
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RBM Kilma.
Het complete systeem

voor vloerverwarming.

De zon
in uw
woonomgeving.
Warm wonen, 
werken, leven.... 
Stel je voor: je komt binnen in
een ruimte en je voelt een
aangename en comfortabele
warmte, alsof je onder een zonnige
hemel staat.
Wees niet verbaasd... “onder
onder”... het is Kilma, het
meest complete verwarmings-
systeem, dat onder de vloer zit
en warmte verspreidt door
directe straling.
Kilma past zich aan de afmetingen
van elke ruimte en is bijzonder
doeltreffend in hoge ruimten;
het is bijgevolg een ideaal
systeem in woningen, maar ook
in laboratoria, sportzalen,
industriële ruimten, grote
winkelcentra, ... praktisch overal
waar er behoefte is aan
verwarming.

Een waaier
van pluspunten.
Concrete pluspunten,
waarvan u elke dag
geniet.
De keuze voor een Kilma vloer-
verwarmingssysteem verhoogt
uw levenskwaliteit, want het
biedt talrijke voordelen.
Voor alles is Kilma een discreet
systeem: het is onzichtbaar en er
staan geen radiatoren in de weg.
Kilma is welzijn, want het brengt
gegarandeerd geen stofdeeltjes
of andere schadelijke stoffen in
de lucht. Kilma is zeer stil, maar
boven alles extreem gebruik-
svriendelijk. Het systeem heeft
een ongeëvenaard rendement:
met Kilma behoudt u hetzelfde
comfortgevoel bij een tempera-
tuur die twee graden lager ligt,
met een voelbaar lager verbruik.

• Comfort

• Ruimte-
winst

• Energie-
besparing

• Betrouwbaar

• Weers-
afhankelijke

Regeling

• Technologie



RBM Kilma.
De beste technologie

voor een goed gevoel.

ideaalcurve: radiatoren Kilma
Vloerverwarming
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KILMA-FLEX
Buis voor vloerverwarming
Van vernet polyethyleen, 
PE-Xc, conform de norm 
ISO 15875 met zuurstofbarrière
Volgens DIN 4726.

Met Kilma 
ontdekt 
u de ideale 
warmte.
Ten slotte, 
wat is warmte? 
Alles!

Hoe vaak ervaren we niet bij
het betreden van een ruimte
overdadige warmte, of een
onaangenaam wisselend koude/ 
warmtegevoel tussen de ene
zone en de andere? De verwar-
ming staat aan, natuurlijk, maar
er is geen ideale warmte. Het
ideale warmtegevoel verkrijg je
bij een uniforme temperatuur
in alle punten van een ruimte,
een homogene warmte van
vloer tot plafond, niet in lagen.
Het Kilma vloerverwarmingsysteem
voldoet aan deze voorwaarden,
en levert een comfortniveau dat
zo dicht mogelijk bij het ideale
warmtegevoel ligt. Ook uw
humeur zal er wel bij varen...

Een gamma
van betrouwbare
producten, die 
op elkaar
zijn afgestemd.
De juiste keuze 
binnen handbereik. 

Kilma is het enige systeem met
een zo uitgebreid aanbod:
3 verschllende types van panelen
en naast de sturing ook nog een
reeks onderdelen en thermostaten.
Wij bieden u een compleet
gamma van oplossingen, om zo
goed mogelijk te voldoen aan
alle verwarmingseisen en voor
verschillende budgetten. 
De meeste onderdelen van het
systeem zijn door RBM zelf
ontworpen en gefabriceerd.
De overige zijn door de RBM-
specialisten zorgvuldig geselecteerd,
om een maximale compatibiliteit
te garanderen. Zo kunnen wij
u een betrouwbaar systeem
aanbieden, uitmuntend op alle
fronten en tot in de kleinste details.



Dit systeem blinkt uit in eenvoud en gemakkelijke plaatsing. De buizen worden zeer
stevig vastgelegd in de voorgevormde isolatiepanelen.

plint

randisolatie

vloer

druklaag beton
met additief

verzinkte draadmat

buis "PE-Xc"
ø 17x2mm of ø 20x2mm

isolatiepaneel
Kilma-Form

45 mm
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40-60 mm

Dit systeem is economisch interessant maar de plaatsing vereist meer arbeid. 
De buizen worden bevestigd door middel van kunststof tackernagels op de Kilma-Piano
isolatiepanelen. Het contact tussen de buizen en de isolatiepanelen is minimaal, wat het
rendement van de installatie ten goede komt.

tackernagel

plint

randisolatie 

vloer

druklaag beton
met additief

buis "PE-Xc" - ø 17x2mm of ø 20x2mm

isolatiepaneel
Kilma-Piano

verzinkte draadmat

65 mm
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plint

randisolatie

vloer

druklaag beton met additief

buis "PE-Xc" 
Ø 12x2mm

verzinkte draadmat

30 mm
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27 mm

isolatiepaneel
Kilma-Bas

Verzonken systeem voor het realiseren van vloerverwarming met een dikte van slechts
6 cm. Een Kilma-Bas isolatieplaat van slechts 13 mm met buis van ø 12x2mm erin
geklemd, met tussenafstanden van 30 mm. Deze oplossing is bijzonder aangewezen bij
renovatiewerken.

SYSTEEM KILMA-ISI

SYSTEEM KILMA-MUUR

SYSTEEM KILMA-PIANO

SYSTEEM KILMA-BAS

Systeem van verwarming met stralingswarmte bij onvoldoende
vloerdikte, met hetzelfde comfortniveau. 

Railsysteem: 
als de muren reeds goed geïsoleerd zijn.
Paneelsysteem: 
als de muren niet voldoende geïsoleerd zijn.
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houders voor
pleisterrooster
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kunststof inbouwkast
met verdeler

regelbare diepte 45-65mm

pleisterrooster

buis “PE-Xc” ø10x1,2 mm

buisklem

pleisterwerk

20
35 mm
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isolatiepaneel
Kilma Bas

60
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m

kunststof inbouwkast
met verdeler

regelbare diepte 45-65 mm

pleisterrooster

buis “PE-Xc” ø10x1,2 mm

pleisterwerk

30
45 mm
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Functionaliteit
en efficiëntie, 
altijd.
Veiligheid 
als hoeksteen.

Een van de belangrijkste criteria
bij de keuze van een verwar-
mingsinstallatie is zonder twijfel
de veiligheid. Wij zijn geslaagd
voor de zwaarste tests en we
mogen veiligheid één van onze
sterkste kanten noemen. Voor
het complete systeem geldt een
garantie van 10 jaar, terwijl de
buis voor een periode van
minstens 50 jaar gecertificeerd is.
De gesofisticeerde Kilma sturing
maakt gebruik van 6 sensoren
voor de beveiliging van een
installatie. 
Bijvoorbeeld, in geval van een
defect blokkeert de installatie
zichzelf automatisch. Eén ding
is zeker: met Kilma zult u altijd
van een zeer aangename
warmte genieten!



RBM Kilma.
Een sterk team

modern en competitief.

Aß 45

RBM: experts
terzake.
Uw vertrouwen 
is ons doel. 

Al sedert 1953 staat RBM in
de wereld van de verwar-
mingsinstallaties voor innovatie,
voor het zoeken naar altijd
meer geavanceerde oplossin-
gen om te voldoen aan verei-
sten die ook constant evolueren.
Bovendien staat RBM sterk
qua kwaliteit en betrouw-
baarheid, zodat degenen die
onze producten kopen en
gebruiken altijd kunnen reke-

nen op een toegevoegde
waarde wat betreft veiligheid
en vertrouwen. Dat wordt
krachtig bevestigd door de
ISO 9001-2000 certificering. En
als wij spreken over veili-
gheid, zien we niets over het
hoofd: onze producten zijn
uiteraard verzekerd voor
schade aan derden als gevolg
van fabricagefouten. 
Een reden te meer om u
gerust te voelen, altijd en
overal, met een partner die
in uw plaats uitdagingen
aanneemt en overwint.


