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Karbonik is een jong bedrijf dat in 2015 werd 
opgericht. Koen Klooster, geen onbekende in 
Zoetermeerse ondernemerskringen, is een van de 
founding partners. “De producten die Karbonik op 
de markt heeft gebracht, sluiten goed aan bij de 
energietransitie. Nederland wil zo snel mogelijk 
van het gas af en onze producten zijn uitermate 
geschikt in de gevallen dat een warmtepomp geen 
oplossing biedt. De verwarmingselementen nemen 
nauwelijks ruimte in, ze kunnen werken op 230 V en 
24V. Voor de installatie is dus geen grootschalige 
verbouwing nodig.”

Beproefde techniek

Hoewel de producten innovatief zijn, is het verwar-
men met infraroodwarmte op basis van carbon 
(koolstofvezel) een beproefde techniek die zichzelf  
heeft bewezen. “De techniek biedt vele mogelijk-
heden én voordelen: het is onder andere toepas-
baar in verwarmingsfolie, in verwarmend behang 
(fleece) en in verwarmingspanelen. Karbonik biedt 
daarmee vloerverwarming (zowel voor droge als 
voor natte ruimtes), wandverwarming en plafond-
verwarming en de bijbehorende besturingssyste-
men. Ons belangrijkste product is de flinterdunne 
verwarmingsfolie van minder dan 0,4 mm dik die 
uitstekend kan worden toegepast als vloerver-
warming in droge ruimtes. De warmte die vrijkomt, 
is comfortabel en het energieverbruik is lager dan 
bij traditionele, gasgestookte centrale verwarming. 
Verder kan het systeem niet gaan lekken, is er geen 
onderhoud nodig en gaat het systeem zeker dertig 
jaar mee. De charme van het product is de eenvoud”, 
aldus Klooster. “Ook ten opzichte van ‘traditionele’ 
elektrische vloerverwarming biedt de folie veel 
voordelen: de folie is niet alleen platter en robuuster, 
maar ook zuiniger. De folie heeft namelijk een 
groot verwarmend oppervlak en wordt niet warmer 
dan 30 oC, waardoor er minder warmte weglekt.”

Op zoek naar installatiepartners

“Het ideale moment om te kiezen voor onze verwar-
mingsfolie is het moment dat een vloer vervangen 
moet worden. De folie wordt ‘zwevend’ gelegd 
en functioneert uitstekende onder bijna alle 
vloerbedekkingen, zoals PVC, laminaat, 
parket en tapijt. Bij een verhuizing kan de 
folie eventueel meeverhuizen. Bij de verkoop 
van ons product zijn vloerenleveranciers een 

belangrijke schakel: zij kunnen hun klant wijzen op 
de voordelen van onze hoogwaardige, innovatieve 
verwarmingssystemen en de mogelijkheid voor 
duurzame renovatie. RG Interieur, project- en 
woningstoffeerder gevestigd op bedrijventerrein
 Prisma, is zo’n partij. Zij spreken onze potentiële 
klanten precies op het juiste moment. Vloeren-
leveranciers installeren onze systemen doorgaans 
echter niet zelf. Daarvoor worden installatiepart-
ners van Karbonik ingezet en daarvan kunnen we er 
niet genoeg hebben”, lacht de algemeen directeur. 
“Wij vervullen zelf graag de rol van groothandel en 
leveren aan vastgoedontwikkelaars, aannemers en 
installateurs.”

Verwarming per werkplek

De producten van Karbonik zijn uitermate geschikt 
om toe te passen bij renovatie, zowel in woningen 
als in bedrijfsomgevingen. “In woningen kan 
de elektrische (vloer)verwarming van Karbonik 
modulair, kamer voor kamer worden geïnstalleerd. 
In kantoorpanden is het mogelijk om werkplekken 
individueel te verwarmen. Werkplekken die 
niet in gebruik zijn, hoeven niet verwarmd te 
worden en ook de omgeving kan koeler gehouden 
worden, zolang de individuele werkplek maar een 
comfortabele temperatuur heeft. Het spreekt voor 
zich dat ook hiermee energie kan worden bespaard 
en daarom verwachten we dat onze installaties in 
de toekomst steeds vaker op deze manier zullen 
worden toegepast.” Klooster vervolgt: “Maar ook 
in nieuwbouw wordt er gekozen voor Karbonik: als 
er weinig ruimte is voor buizen en/of installaties 
of wanneer een warmtepomp niet ideaal is. 
Onze innovatieve installaties zijn inmiddels 
breed toegepast, van houtskelet(nieuw)bouw tot 
monumenten, kantoren, hotels, vakantie-parken, 
villa’s, ‘tiny houses’ etc. Als er goed geïsoleerd wordt 
en er ook nog eens zelfopgewekte elektriciteit 
(zonnepanelen) kan worden gebruikt, is dit een 
duurzame en relatief goedkope oplossing. In 
de  toekomst hopen we nog veel verder te gaan 
op het gebied van elektrisch verwarmen en 
energiebesparing.”  
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Karbonik timmert aan de weg met innovatieve verwarmingsproducten: hoogwaardige elektrische 
verwarmingselementen die gebruikmaken van infraroodwarmte op basis van carbon. Deze verwarmingselementen 

zijn uitermate geschikt voor gasloze verwarming van bedrijfspanden en woningen.


