
 
 
BUDGETHEAT.EU: 

BudgetHeat.eu levert betaalbare produkten omtrent 
elektrische verwarming die geschikt zijn om te 
worden toegepast in- en om het huis, maar ook voor 
de industrie en utiliteit. Wij leveren deze produkten 
aan de consument en aan bedrijven. 

Hardlopende produkten zijn onder andere 
vloerverwarmingsmatten, verwarmingsfolie, 
vorstbeveiliging, infraroodpanelen, warme voeten 
matten, rubberen warmte matten, terrasstralers, 
opritverwarming en tal van andere 
verwarmingsprodukten.  Door deze artikelen 
grootschalig in te kopen kunnen wij de kosten laag 
houden, hierdoor profiteert de consument en 
natuurlijk ook de installateur. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
THERMOSTATENSHOP.NL: 

De thermostaten zijn geschikt om te worden 
toegepast voor elektrische maar ook conventionele 
(vloer)verwarming.  Ook hebben wij in ons 
assortiment draadloze thermostaten en 
thermostaten met een dubbele uitgang die uitermate 
geschikt zijn om kleppen / CV ketels e.d. aan te 
sturen. Maar ook domotica achtige installaties, 
zoneregelingen en etage regelingen zijn leverbaar. 
 
 

 
 
Wij leveren onder andere produkten van 2HEAT, 
Schloss, Watts, Eberle, Tekmar en diverse andere 
merken. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

INFRAROODPANELEN.EU: 

De 2HEAT/RÖMER/WATT/SCHLOSS infrarood 
stralingspanelen (infrarood verwarming) zijn unieke 
producten, die een economische vorm van 
verwarming combineren met een zeer esthetisch 
design.  
Deze panelen zijn voornamelijk bestemd voor de 
verwarming van de interieurs, waarin ze niet alleen 
als bron van verwarming, maar ook als een 
belangrijk design element functioneren. Op deze site 
vindt u uitsluitend hoge kwaliteits produkten op het 
gebied van infrarood panelen! 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

KORTINGSCODE: 
 

BHTSIPKH 
 

EN ONTVANG 10% KORTING 
BIJ UW VOLGENDE AANKOOP OP 

ONZE WEBSHOPS 

Budgetbuy BV 
Otterkoog 20C 
1822BW Alkmaar 
Netherland 
T: +31 (0)725400560 
E:verkoop@budgetbuy.eu 

AL ONZE WEBSHOPS: 
www.thermostatenshop.nl 
www.budgetheat.eu 
www.infraroodpanelen.eu 
www.heat4feet.net 
www.vorstvrij.net 
www.keraheat.com 
www.opritverwarmingen.eu 
www.budgetbuy.nl 



 
 
KERAHEAT.COM: 

Keraheat is leverancier van keramische 
verwarmingselementen en de daarvoor bestemde en 
geschikte armaturen.  De armaturen zijn van RVS in 
verband met de hoge temperatuur ontwikkeling van 
de keramische verwarmingelementen. 
Deze elementen kunnen een temperatuur bereiken 
van 200~800'C, waardoor een degelijke behuizing 
en bekabeling benodigd is. 

 
De infrarood keramische elementen kunnen onder 
andere worden toegepast; 
- Droog techniek 
- Fabrieks ruimtes 
- Agro sector 
- Klein vee 
- Broed en kweek bakken 
- Tijdelijke of plaatselijke verwarming (werklocaties) 
- Industriele toepassingen 
- Spot heating 
- Terrasverwarming 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
OPRITVERWARMINGEN.EU: 

Schloss is leverancier en fabrikant van 
verwarmingskabels, thermostaten en regelsystemen. 
In eigen beheer prefabriceren wij regelkasten en 
bestaat de mogelijkheid dat wij voor U de 
opritverwarming installeren. 
Al onze produkten zijn internationaal goedgekeurd. 
De door ons toegepaste produkten worden o.a. 
geproduceerd door: Elko, ETI, Eberle, Tekmar en OJ. 
 

 
 
Toepassingen; 
- Opritverwarming 
- rijspoorverwarming 
- draingootverwarming 
- Leidingverwarming (tracing) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

VORSTVRIJ.NET: 

VorstVrij.net, onderdeel van Budgetbuy, levert 
betaalbare produkten omtrent elektrische 
verwarming met betrekking tot koude voeten. 
 

 
 
De produkten die wij aanbieden zijn onder andere; 
- Zelfregulerende verwarmingskabels 
- Verwarmingskabels met een interne (ingebouwde) 
thermostaat 
- Verwarmingskabels, ohms 
- Thermostaten en regelingen 
- Diverse verwarmingsprodukten 
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