
LVS vloerverwarming BV

CATALOG

www.elektrischverwarmen.eu



Indice Categorie
12-48V 1 ............................................................................................................................ 
Warme voeten matten 23 .............................................................................................. 
FEP draad 27 .................................................................................................................... 
Anti schimmelband 35 .................................................................................................... 



1
12-48V

Trafo, 230/24V, 80VA, transformator, ingegoten

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Kussenverwarming1-34x34cm-8W-12V

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

Kussenverwarming2-54x34cm/12W-12V

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

€ 45.38

€ 63.22

€ 74.72
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12-48V

Kussenverwarming3-45x45cm-7W-12V

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenverblijven .DE SCHLOSS
KUSSENVERWARMING HAALT EEN TEMPERATUUR VAN
30'C, BEVEILIGD MIDDELS EEN CLIXON * 12 milimeter,
celrubber *

Schloss powersupply, 230V/12Vdc, 350W

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

Schloss powersupply, 230V/24Vdc, 350W

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

€ 75.32

€ 90.75

€ 90.75
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12-48V

Schloss powersupply, 230V/24Vdc, 800W

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

WVM48-4050

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 48Vac/dc.

Piekbegrenzer - incl inbouw

De begrenzer soort ervoor dat hoge frequenties in geluid
worden geëlimineerd.

€ 251.08

€ 69.65

€ 24.20
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12-48V

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten incl aansluitsnoer met stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

FEP 1mm, 24V-0,9mtr-10W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-1,4mtr-15W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 35.38

€ 41.14

€ 42.23
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12-48V

FEP 1mm, 24V-1,7mtr-18W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-2,7mtr-30W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-4,6mtr-48W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 41.02

€ 41.75

€ 43.26
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12-48V

FEP 1mm, 24V-6,4mtr-70W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W met adapter, 10W/mtr

Een dunne (

€ 44.59

€ 42.35

€ 69.58
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12-48V

FEP 1mm, 42V-49mtr-533W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-40,5mtr-443W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-32mtr-353W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 157.48

€ 137.94

€ 118.40
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12-48V

FEP 1mm, 42V-27,5mtr-300W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-18,6mtr-204W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-15,2mtr-167W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 108.05

€ 87.59

€ 79.78
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12-48V

FEP 1mm, 42V-13,7mtr-150W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-11,2mtr-122W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-1,9mtr-15W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 76.33

€ 70.58

€ 48.97
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12-48V

FEP 1mm, 42V-2,85mtr-23W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-3,37mtr-27W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-5,70mtr-45W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 51.73

€ 48.97

€ 50.35
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12-48V

FEP 1mm, 42V-9,30mtr-74W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-13,4mtr-105W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

ast-45cm-10W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 54.49

€ 57.25

€ 40.29
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12-48V

ast-70cm-15W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-85cm-18W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-135cm-30W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 42.19

€ 42.88

€ 43.97
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12-48V

ast-230cm-50W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-320cm-70W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-23cm-5W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 48.63

€ 52.96

€ 52.96
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12-48V

ast-34cm-7W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-40cm-9W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-67cm-15W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 52.96

€ 52.96
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12-48V

ast-110cm-24W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-160cm-35W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-23cm-5W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 52.96

€ 45.77
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12-48V

ast-34cm-7W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-40cm-9W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-67cm-15W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 45.77

€ 45.77

€ 45.77
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12-48V

ast-110cm-24W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-160cm-35W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

€ 45.77

€ 45.77

€ 30.25
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12-48V

neopreen-kabel-2x1mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 2x1mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

Adapter 230V/12V-3000mA

Energie-efficiënt, compact, en zeer krachtig.
Gebruikmakend van de nieuwste schakelende voeding
technologie en dus een hoog rendement:12Vdc - 3000mA.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

€ 208.73

€ 25.71

€ 39.93
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12-48V

Schloss Trafo-230-42V-300VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo-230-42V-600VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo-230-42V-1000VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 208.89

€ 303.90

€ 398.90
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12-48V

Schloss Trafo-230-12/24V-30VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo-230-12/24V-80VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo-230-12/24V-120VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 123.40

€ 142.39

€ 151.90
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12-48V

Schloss Trafo-230-12/24V-160VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo-230-12/24V-225VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo-230-12/24V-300VA-IP44

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 170.90

€ 189.90

€ 208.89
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12-48V

Schloss powersupply, 230V/42Vdc, 600W

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

€ 251.08
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Warme voeten matten

Rub-300Wm2-12V-25x50cm-27W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-24V-25x25cm-12W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-12V-25x75cm-36W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 77.60

€ 67.86

€ 87.34
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Warme voeten matten

Rub-300Wm2-12V-25x25cm-12W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-24V-25x75cm-36W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-24V-25x50cm-27W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 67.86

€ 87.34

€ 77.60
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Warme voeten matten

wvm12V-40x50-36w

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 24Vac/dc.

wvm24V-40x60-30w

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 24Vac/dc.

wvm24V-40x50-30w

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 24Vac/dc.

€ 69.65

€ 69.65

€ 69.65
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Warme voeten matten

WVM48-4050

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 48Vac/dc.

€ 69.65
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FEP draad

FEP 1mm, 24V-0,9mtr-10W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-1,4mtr-15W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-1,7mtr-18W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 41.14

€ 42.23

€ 41.02
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FEP draad

FEP 1mm, 24V-2,7mtr-30W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-4,6mtr-48W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-6,4mtr-70W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 41.75

€ 43.26

€ 44.59
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FEP draad

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W met adapter, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-49mtr-533W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 42.35

€ 69.58

€ 157.48



30
FEP draad

FEP 1mm, 42V-40,5mtr-443W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-32mtr-353W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-27,5mtr-300W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 137.94

€ 118.40

€ 108.05
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-18,6mtr-204W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-15,2mtr-167W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-13,7mtr-150W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 87.59

€ 79.78

€ 76.33
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-11,2mtr-122W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-1,9mtr-15W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-2,85mtr-23W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 70.58

€ 48.97

€ 51.73
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-3,37mtr-27W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-5,70mtr-45W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-9,30mtr-74W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 48.97

€ 50.35

€ 54.49
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-13,4mtr-105W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 57.25
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Anti schimmelband

ast-45cm-10W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-70cm-15W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-85cm-18W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 40.29

€ 42.19

€ 42.88
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1
Systemen

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 50 of
200W/m2. De verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm
totaal): ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 200W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan worden
gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL OTK-FL
THERMOSTAAT

De PREMIUM TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming
Kabel is ideaal om te worden toegepast voor ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal, woonkamer etc etc.  De
verwarmingskabel, deze heeft een dikte van ca. 4mm en is
voorzien van een eenzijdige aansluitkabel met een lengte
van 300cm, kan op de vloer worden bevestigd met de
bijgeleverde ducttape.

€ 35.00

€ 35.16

€ 152.90
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Systemen

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL TH-89PLUS
THERMOSTAAT

De TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming Kabel is ideaal
om te worden toegepast voor ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal, woonkamer etc etc.  De verwarmingskabel,
deze heeft een dikte van ca. 4mm en is voorzien van een
eenzijdige aansluitkabel met een lengte van 300cm, kan op
de vloer worden bevestigd met de bijgeleverde ducttape.

IRIS DHZ, BASIC (DIKTE 15MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC CONCEPT bestaat uit diverse materialen
waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

IRIS DHZ, BASIC PLUS (DIKTE 13MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC PLUS CONCEPT bestaat uit diverse
materialen waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

€ 162.12

€ 92.57

€ 138.85
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Systemen

MHS FLEX:20x100cm - 0,2m2 - 10W

MHS FLEX 20cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:30x100cm - 0,3m2 - 15W

MHS FLEX 30cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:40x100cm - 0,4m2 - 20W

MHS FLEX 40cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

€ 88.45

€ 48.18

€ 52.14
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Systemen

MHS FLEX:60x100cm - 0,6m2 - 30W

MHS FLEX 60cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS panel, 50x120cm, 24V, 22Watt

MHS panel bestaat uit een Magoxx plaat van 50x120cm met
daarop een verwarmingselement op basis van koolstof en
een dunne reflectie laag. Bedrading is alreeds gemonteerd.
Het geheel heeft een vermogen van 22Watt, wat neerkomt
op een vermogen van 50W/m2. Deze platen kunnen worden
gemonteerd bij toepassing van houtskeletbouw.

48W plafondverwarming plug n play, L60-B50-48W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 50CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD, 48W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 60.06

€ 72.60

€ 61.89
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Systemen

96W plafondverwarming plug n play, B60-L100-96W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 100CM LANG,60CM
BREED, 2X20CM, VERWARMD, 96W/M2, 230VAC, EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

144W plafondverwarming plug n play, B60-L150-144W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 150CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 144W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

192W plafondverwarming plug n play B60-L200-192W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 200CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 192W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 73.87

€ 85.85

€ 97.83
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Systemen

288W plafondverwarming plug n play B60-L300-288W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 300CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 288W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

384W plafondverwarming plug n play B60-L400-384W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 400CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 384W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

480W plafondverwarming plug n play B60-L500-480W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 500CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 480W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 121.79

€ 145.74

€ 169.70
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Systemen

576W plafondverwarming plug n play B60-L600-576W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 600CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 576W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

672W plafondverwarming plug n play B60-L700-672W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 700CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 672W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

768W plafondverwarming plug n play B60-L800-768W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 800CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 768W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 193.66

€ 217.62

€ 241.58
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864W plafondverwarming plug n play B60-L900-864W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 900CM LANG 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 864W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

WIELAND Koppelkabel M/F, 300cm

Koppelkabel Wieland GST18, 300cm, female en male
connector

€ 265.53

€ 19.36
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IRIS systemen

IRIS DHZ, BASIC (DIKTE 15MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC CONCEPT bestaat uit diverse materialen
waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

IRIS DHZ, BASIC PLUS (DIKTE 13MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC PLUS CONCEPT bestaat uit diverse
materialen waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

€ 92.57

€ 138.85
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MHS FLEX

MHS FLEX:60x100cm - 0,6m2 - 30W

MHS FLEX 60cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:40x100cm - 0,4m2 - 20W

MHS FLEX 40cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:30x100cm - 0,3m2 - 15W

MHS FLEX 30cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

€ 60.06

€ 52.14

€ 48.18
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MHS FLEX

MHS FLEX:20x100cm - 0,2m2 - 10W

MHS FLEX 20cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

€ 88.45
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MHS Panel

MHS panel, 50x120cm, 24V, 22Watt

MHS panel bestaat uit een Magoxx plaat van 50x120cm met
daarop een verwarmingselement op basis van koolstof en
een dunne reflectie laag. Bedrading is alreeds gemonteerd.
Het geheel heeft een vermogen van 22Watt, wat neerkomt
op een vermogen van 50W/m2. Deze platen kunnen worden
gemonteerd bij toepassing van houtskeletbouw.

€ 72.60
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Plafond verwarming

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 50 of
200W/m2. De verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm
totaal): ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 200W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan worden
gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

48W plafondverwarming plug n play, L60-B50-48W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 50CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD, 48W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 35.00

€ 35.16

€ 61.89
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Plafond verwarming

96W plafondverwarming plug n play, B60-L100-96W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 100CM LANG,60CM
BREED, 2X20CM, VERWARMD, 96W/M2, 230VAC, EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

144W plafondverwarming plug n play, B60-L150-144W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 150CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 144W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

192W plafondverwarming plug n play B60-L200-192W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 200CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 192W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 73.87

€ 85.85

€ 97.83
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Plafond verwarming

288W plafondverwarming plug n play B60-L300-288W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 300CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 288W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

384W plafondverwarming plug n play B60-L400-384W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 400CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 384W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

480W plafondverwarming plug n play B60-L500-480W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 500CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 480W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 121.79

€ 145.74

€ 169.70
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Plafond verwarming

576W plafondverwarming plug n play B60-L600-576W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 600CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 576W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

672W plafondverwarming plug n play B60-L700-672W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 700CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 672W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

768W plafondverwarming plug n play B60-L800-768W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 800CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 768W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 193.66

€ 217.62

€ 241.58
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Plafond verwarming

864W plafondverwarming plug n play B60-L900-864W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 900CM LANG 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 864W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

WIELAND Koppelkabel M/F, 300cm

Koppelkabel Wieland GST18, 300cm, female en male
connector

€ 265.53

€ 19.36
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Premium E-matten

PREMIUM E-MAT 3mm SET 160W/M2, INCL. OTK-FL

De PREMIUM E(lektro)-Mat, van Duitse makelij, heeft een
zeer geringe opbouw hoogte van maar liefst 2.5mm. Het
vermogen per m² bedraagt 150~160Watt.  De E(lektro)-Mat
is zeer eenvoudig aan te brengen middels de zelfplakkende
mat: het gaaswerk zelf is voorzien van een plaklaag!

Premium E-MAT 3mm SET 160W/M2, INCL. TH-89PLUS

De PREMIUM E(lektro)-Mat, van Duitse makelij, heeft een
zeer geringe opbouw hoogte van maar liefst 2.5mm. Het
vermogen per m² bedraagt 150~160Watt.  De E(lektro)-Mat
is zeer eenvoudig aan te brengen middels de zelfplakkende
mat: het gaaswerk zelf is voorzien van een plaklaag!

PREMIUM 4MM VLOERVERWARMING, 160W/M2, INCL THERMOSTAAT OTK
PLUS

De Ecofloor / Budget Heatmat is een hoogwaardige
kwaliteits vloerverwarming mat welke is afgeschermd
(geaard) waarbij deze is voorzien van 1 aansluitkabel
(retourdraad is in de kabel verwerkt).De matten zijn prima
te verwerken in het tegellijmbed of in de afwerkvloer. De
Ecofloor / Budget mat is voorzien van dubbelzijdige tape of
van een lichte plaklaag waarbij deze makkelijk aan te
brengen is.

€ 93.92

€ 109.36

€ 60.18
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Premium E-matten

PREMIUM 4MM VLOERVERWARMING, 160W/M2, INCL THERMOSTAAT
TH89PLUS

De PREMIUM Ecofloor / Budget Heatmat is een
hoogwaardige kwaliteits vloerverwarming mat welke is
afgeschermd (geaard) waarbij deze is voorzien van 1
aansluitkabel (retourdraad is in de kabel verwerkt).De
matten zijn prima te verwerken in het tegellijmbed of in de
afwerkvloer. De Ecofloor / Budget mat is voorzien van
dubbelzijdige tape of licht plakkend waarbij deze makkelijk
aan te brengen is.

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL OTK-FL
THERMOSTAAT

De PREMIUM TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming
Kabel is ideaal om te worden toegepast voor ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal, woonkamer etc etc.  De
verwarmingskabel, deze heeft een dikte van ca. 4mm en is
voorzien van een eenzijdige aansluitkabel met een lengte
van 300cm, kan op de vloer worden bevestigd met de
bijgeleverde ducttape.

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL TH-89PLUS
THERMOSTAAT

De TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming Kabel is ideaal
om te worden toegepast voor ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal, woonkamer etc etc.  De verwarmingskabel,
deze heeft een dikte van ca. 4mm en is voorzien van een
eenzijdige aansluitkabel met een lengte van 300cm, kan op
de vloer worden bevestigd met de bijgeleverde ducttape.

€ 71.23

€ 152.90

€ 162.12
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ADPSV sets

Vloerverwarming 160 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 1 m² bijverwarming)

OJ 160 8,3M¹ Set 01 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 270 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 1,5 m² bijverwarming)

OJ 270 14,0M¹ Set 02 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 340 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 2,5 m² bijverwarming)

OJ 340 17,2M¹ Set 03 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 210.83

€ 221.58

€ 236.11
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ADPSV sets

Vloerverwarming 450 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 3,0 m² bijverwarming)

OJ 450 22,5M¹ Set 04 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 540 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 3,5 m² bijverwarming)

OJ 540 27,4M¹ Set 05 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 640 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 4,5 m² bijverwarming)

OJ 640 32,1M¹ Set 06 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 249.15

€ 270.22

€ 289.80



22
ADPSV sets

Vloerverwarming 780 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 5,0 m² bijverwarming)

OJ 780 39,3M¹ Set 07 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 870 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 6,0 m² bijverwarming)

OJ 870 43,8M¹ Set 08 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 1070 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 7,0 m² bijverwarming)

OJ 1070 53,5M¹ Set 09 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 307.63

€ 338.29

€ 367.60
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ADPSV sets

Vloerverwarming 1290 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 9,0 m² bijverwarming)

OJ 1290 64,4M¹ Set 10 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 1580 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 11,0 m² bijverwarming)

OJ 1580 79,0M¹ Set 11 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 1850 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 12,5 m² bijverwarming)

OJ 1850 92,4M¹ Set 12 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 408.06

€ 458.82

€ 506.43
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ADPSV sets

Vloerverwarming 2300 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 16,0 m² bijverwarming)

OJ 2300 117,3M¹ Set 13 Deze kabel set bestaat uit de
ADPSV verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en
MCD5 inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 2750 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 19,0 m² bijverwarming)

OJ 2750 141,4M¹ Set 14 Deze kabel set bestaat uit de
ADPSV verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en
MCD5 inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 253.94

€ 581.68
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1
Regelingen

Magn.schak 3p, NO/NC + dinrail socket

Magneetschakelaar / Relais.40A.3 polig.Spoelspanning
230Vac.NO / NC. Inclusief voet Din-Rail

RK-1F+1N-0

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-1

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 45.38

€ 300.31

€ 300.31
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Regelingen

RK-3F+1N-2

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-3

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-4

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 449.02

€ 581.21

€ 713.40
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Regelingen

RK-3F+1N-11

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-21

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-31

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 432.50

€ 630.79

€ 829.08
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Regelingen

RK-3F+1N-41

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

SSR40-32-240

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
3 ~32Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 30~240Vac.

5xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 1,027.36

€ 24.20

€ 2,976.60
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Regelingen

RK-EB-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

Werkschakelaar, 4p, 25A, slotgat

Werkschakelaar 25A 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Werkschakelaar, 4p, 40A, slotgat

Werkschakelaar 40A, 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

€ 1,355.21

€ 75.63

€ 187.55
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Regelingen

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar, OJ of Eberle
regelunit.

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Een combisensor is een must om te gebruiken in combinatie
met de regelunits voor opritverwarming. De combisensor
heeft een degelijke behuizing voorzien van geprefabriceerde
aansluitkabel met een lengte van 600cm.

Tekmar regelaar 1773

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc).

€ 444.68

€ 845.19

€ 444.68
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Regelingen

SET: Regelaar 1773 en 2st combisensoren

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc). INCLUSIEF 2
stuks Combisensoren!

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

OJ regelaar ETO2

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac).

€ 1,267.33

€ 7.56

€ 496.10
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Regelingen

SET: Regelaar ETO2 en 2st combisensoren

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac). Inclusief 2 stuks
combisensoren!

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

€ 1,358.23

€ 102.85

€ 444.68
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Regelingen

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel.

Eberle regelaar EM52489

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac).

€ 474.93

€ 889.35

€ 662.48
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Regelingen

SET: Regelaar 52489 en 2st sensoren ESF+TSF

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac). Inclusief 2 stuks sensoren (ESF & TSF) !

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Dakgoot profiel tbv verw. Kabels, per 100st

Het dakgoot profiel wordt per 25 stuks geleverd en wordt
geklemd op de rand van de dakgoot. De bekabeling wordt
dus IN het dakgoot profiel en IN de dakgoot gemonteerd. De
verwarmingskabel of de zelfregulerende kabel klemt zeer
goed in dit profiel.

€ 1,509.48

€ 136.13

€ 90.75
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Regelingen

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Printrelais 1p, 230

Printrelais 1p, 24V

€ 22.69

€ 18.15

€ 18.15
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Regelingen

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Magn.schak 4p-40A

Magneetschakelaar/relais 40A, 4 polig, 52.5mm breed.

Magn.schak 4p-25A

 Magneetschakelaar/relais 25A, 4 polig, 35mm breed.

€ 39.93

€ 75.63

€ 45.38
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Regelingen

SSR80-48Vdc-48Vdc-0-10V / potm

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V ingang kan worden gebruikt voor diverse
toepassingen in gelijkspannings installaties 48Vdc om hoge
stromen te kunnen schakelen van maar liefst 80A.  De
ingangspanning  bedraagt 0-10Vdc, waardoor deze een
proportioneel effect heeft, de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 48Vdc.

€ 145.20
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Regelkasten dakgootverwarming

RK-TV-1F+1N-0

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-1

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-2

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 332.75

€ 382.66

€ 539.21
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Regelkasten dakgootverwarming

RK-TV-3F+1N-3

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-4

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-11

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 678.36

€ 817.51

€ 521.81
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Regelkasten dakgootverwarming

RK-TV-3F+1N-21

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-31

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-41

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 730.54

€ 939.26

€ 1,147.99
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Relaiskast

RK-1F+1N-0

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-1

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-2

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 300.31

€ 300.31

€ 449.02
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Relaiskast

RK-3F+1N-3

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-4

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-11

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 581.21

€ 713.40

€ 432.50
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Relaiskast

RK-3F+1N-21

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-31

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

RK-3F+1N-41

Diverse relaiskasten om bijvoorbeeld warmtepanelen oid
aan te sturen.Kastje bestaat uit IP54 behuizing, wartels,
klemmen, magneetschakelaar(s).

€ 630.79

€ 829.08

€ 1,027.36
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Regelkasten opritverwarming

RK-TEK-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

€ 730.54

€ 1,241.76

€ 1,033.04
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Regelkasten opritverwarming

RK-TEK-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

€ 824.31

€ 1,120.01

€ 1,450.49
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Regelkasten opritverwarming

RK-TEK-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

RK-TEK-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een Tekmar regelunit 1773
welke geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit:
Behuizing IP54 incl. wartels, regelaar Tekmar,
magneetschakelaar, en rijgklemmen.

€ 980.86

€ 841.71

€ 685.16
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Regelkasten opritverwarming

RK-OJ-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 803.60

€ 753.68

€ 906.75
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Regelkasten opritverwarming

RK-OJ-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 925.88

€ 1,136.35

€ 1,078.94
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Regelkasten opritverwarming

RK-OJ-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-OJ-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 1,365.94

€ 1,232.01

€ 1,595.54
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Regelkasten opritverwarming

RK-EB-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 883.95

€ 829.04

€ 997.42
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Regelkasten opritverwarming

RK-EB-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 1,018.47

€ 1,249.98

€ 1,186.84
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Regelkasten opritverwarming

RK-EB-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

RK-EB-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. Elektrische opritverwarming.
Regelkastje is voorzien van een OJ regelunit ETO2 welke
geschikt is voor opritverwarming. Bestaat uit: Behuizing
IP54 incl. wartels, regelaar OJ, magneetschakelaar, en
rijgklemmen.

€ 1,502.53

€ 1,355.21

€ 1,755.09
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Regelkasten modulerend

RK-PIDmod-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

RK-PIDmod-2F+2N-1

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

RK-Pimod-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

€ 533.91

€ 685.16

€ 468.88
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Regelkasten modulerend

RK-Pimod-2F+2N-1

Diverse regelkastjes en uitvoeringen tbv het reguleren van
o.a. elektrische verwarming. Regelkastje is voorzien van een
PT100sensor, excl. voedingskabel. Modulerende uitgang
mbv ingebouwde SSR. Bestaat uit: Behuzing IP54 incl.
wartels, PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en
rijgklemmen. De regelkast is voorzien van een montageplaat
welke in een geventileerde omgeving moet worden
geplaatst.

RK-Pimod-1F+1N-3, met vloersensor inb

De Schloss proportionele regeling INBOUW met inbouw
thermostaat en externe sensor zorgt voor een lager energie
verbruik in combinatie met elektrische verwarming.  De
desbetreffende PI regeling zorgt voor een optimaal verbruik,
gebruik en comfort. De regelkast kan een elektrisch
vermogen regelen van nominaal 5500W. Deze regeling is
plug n play inclusief inbouwdozen.

RK-Pimod-1F+1N-3, met vloersensor

De Schloss proportionele regeling met inbouw thermostaat
en externe sensor zorgt voor een lager energie verbruik in
combinatie met elektrische verwarming. De desbetreffende
PI regeling zorgt voor een optimaal verbruik, gebruik en
comfort. De regelkast kan een elektrisch vermogen regelen
van nominaal 5500W. Deze regelkast is voorzien van
aansluitklemmen en doorvoerwartels.

€ 589.88

€ 378.13

€ 468.88
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Regelkasten modulerend

RK-Pimod-1F+1N-4, met vloersensor

De Schloss proportionele regeling met inbouw thermostaat
en externe sensor zorgt voor een lager energie verbruik in
combinatie met elektrische verwarming. De desbetreffende
PI regeling zorgt voor een optimaal verbruik, gebruik en
comfort. De regelkast kan een elektrisch vermogen regelen
van nominaal 5500W. Deze regelkast is voorzien van
aansluitklemmen en doorvoerwartels.

€ 589.88
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Regelkasten temperatuur

Regelkast Optima DHT met aktieve thermo/hygro, 16A, 230V

De 2HEAT OPTIMA-DHT regelkast met aktieve thermo- en
hygrostaat . Aansluit stroom 16A bij 230Vac.

RK-TV-1F+1N-0

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-1

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 242.00

€ 332.75

€ 382.66
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Regelkasten temperatuur

RK-TV-3F+1N-2

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-3

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-4

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 539.21

€ 678.36

€ 817.51
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Regelkasten temperatuur

RK-TV-3F+1N-11

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-21

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

RK-TV-3F+1N-31

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 521.81

€ 730.54

€ 939.26
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Regelkasten temperatuur

RK-TV-3F+1N-41

Deze 2HEAT regeling kan worden toegepast als regeling
voor dakgootverwarming of vergelijkbare verwarmingen. De
thermostaat en de vochtheidsregeling werken nauwkeuring
in samenwerking met de bijgeleverde combisensor.

€ 1,147.99
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Regelkasten temperatuur

RK-PID-1F+1N-0

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische
verwarmingRegelkastje is voorzien van een PT100sensor,
excl. Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels,
PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-1

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische
verwarmingRegelkastje is voorzien van een PT100sensor,
excl. Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels,
PID regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-11

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

€ 382.66

€ 382.66

€ 521.81
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Regelkasten temperatuur

RK-PID-3F+1N-2

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-21

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-3

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

€ 539.21

€ 730.54

€ 678.36
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Regelkasten temperatuur

RK-PID-3F+1N-31

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-4

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

RK-PID-3F+1N-41

Diverse regelkastjes en diverse uitvoeringen ten behoeve
van het reguleren van o.a. elektrische verwarming
Regelkastje is voorzien van een PT100sensor, excl.
Voedingskabel.Bestaat uit: Behuzing IP54 incl. wartels, PID
regelaar, magneetschakelaar, sensor en rijgklemmen.

€ 939.26

€ 817.51

€ 1,147.99



40
Prioriteits regelingen

Prio basic 1F+N 30A hulprelais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

Prio basic 3F+N 30A hulprelais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

Prio pro 1F+N 30A stroom relais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

€ 538.45

€ 843.98

€ 701.80
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Prioriteits regelingen

Prio pro 3F+N 30A stroomrelais

Prioriteits regelingen, ook wel voorkeursregeling genoemd,
worden toegepast bij bijvoorbeeld apparaten met hoge
vermogens. Twee apparaten kunnen worden aangesloten op
een prioriteitsregeling waarbij er maar één elektragroep, 1
fase of 3 fase, benodigd is. Bij prioriteitsregelingen is het
altijd: of het ene apparaat of het andere apparaat is aktief!

€ 564.95
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Solid State Relais

SSR40-32-240

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
3 ~32Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 30~240Vac.

SSR40-250-380

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen.  De ingangspanning  bedraagt
80 ~250Vac , de schakelbare uitgangspanning bedraagt
24~380Vac.

SSR40-230-230-0-10V

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V, 0-5Vdc, 0-20mA en potmeter ingang kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen om hoge stromen te
kunnen schakelen.  De ingangspanning  bedraagt 0-10Vdc,
waardoor deze een proportioneel effect heeft, de
schakelbare uitgangspanning bedraagt 24~380Vac.

€ 24.20

€ 24.20

€ 78.65
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Solid State Relais

SSR40-POTM-240 + potmeter + knop

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen en als fase aansnijder
(dimbaar). De ingang wordt aangestuurd door een potmeter
, de schakelbare uitgangspanning bedraagt 24~380Vac.
Proportionele uitgang.

SSR40-230-230-0-10V-PWM

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V, 0-5Vdc, 0-20mA en potmeter ingang met PWM
mogelijkheid kan worden gebruikt voor diverse toepassingen
om hoge stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning
 bedraagt 0-10Vdc, waardoor deze een proportioneel effect
heeft, de schakelbare uitgangspanning bedraagt
24~380Vac.

SSR40-32-480-DIN

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) DIN RAIL
kan worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen en als fase aansnijder
(dimbaar).  De ingang wordt aangestuurd door een
gelijkspanning van 3-32Vdc , de schakelbare
uitgangspanning bedraagt 24~380Vac.

€ 45.38

€ 87.73

€ 72.60
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Solid State Relais

SSR40-240-480

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
70 ~280Vac (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 24~480Vac.

SSR40-0-10-380

Deze zeer hoogwaardige SSR (Solid State Relays) kan
worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen. De ingangspanning bedraagt
0 ~10Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 24~380Vac.

SSR40-32-480-3F

Deze zeer hoogwaardige SSR voor 3F (Solid State Relays)
kan worden gebruikt voor diverse toepassingen om hoge
stromen te kunnen schakelen.  De ingangspanning  bedraagt
3 ~32Vdc (bovenstaande voedingsadapter kan hiervoor
worden toegepast!), de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 24~480Vac.

€ 24.20

€ 42.35

€ 72.60
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Solid State Relais

SSR80-48Vdc-48Vdc-0-10V / potm

Deze zeer hoogwaardige universele SSR (Solid State Relays)
met 0-10V ingang kan worden gebruikt voor diverse
toepassingen in gelijkspannings installaties 48Vdc om hoge
stromen te kunnen schakelen van maar liefst 80A.  De
ingangspanning  bedraagt 0-10Vdc, waardoor deze een
proportioneel effect heeft, de schakelbare uitgangspanning
bedraagt 48Vdc.

Magn.schak 3p, NO/NC + dinrail socket

Magneetschakelaar / Relais.40A.3 polig.Spoelspanning
230Vac.NO / NC. Inclusief voet Din-Rail

Magn.schak 4p-40A

Magneetschakelaar/relais 40A, 4 polig, 52.5mm breed.

€ 145.20

€ 45.38

€ 75.63
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Solid State Relais

Magn.schak 4p-25A

 Magneetschakelaar/relais 25A, 4 polig, 35mm breed.

Printrelais 1p, 230

Printrelais 1p, 24V

€ 45.38

€ 18.15

€ 18.15
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Watts Vision sets

6xRF Watts Vision, 12x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 11x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 3,363.80

€ 3,324.48

€ 3,285.15
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Watts Vision sets

6xRF Watts Vision, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

6xRF Watts Vision, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 3,245.83

€ 3,206.50

€ 3,167.18
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Watts Vision sets

6xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 3,127.85

€ 3,055.25

€ 3,015.93
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Watts Vision sets

5xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

5xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,976.60

€ 2,937.28

€ 2,897.95
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Watts Vision sets

5xRF Watts Vision, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,858.63

€ 2,746.70

€ 2,707.38
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Watts Vision sets

4xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

4xRF Watts Vision, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,668.05

€ 2,628.73

€ 2,589.40
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Watts Vision sets

3xRF Watts Vision, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

3xRF Watts Vision, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

3xRF Watts Vision, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,438.15

€ 2,398.83

€ 2,359.50
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Watts Vision sets

3xRF Watts Vision, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

2xRF Watts Vision, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

2xRF Watts Vision, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,320.18

€ 2,129.60

€ 2,090.28
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Watts Vision sets

2xRF Watts Vision, 2x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF WATTS VISION LCD +
TOUCHSCREEN CONTROLLER zoneregelings systemen zijn
volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De desbetreffende
draadloze thermostaten zijn alreeds gepaired en voorzien
van batterijen.De thermo stelmotoren zijn uiteraard ook al
aangesloten.

€ 2,050.95
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Zoneregelingen

2HEAT zoneregeling 230V

Modulaire zoneregelings units (8grps) kunnen worden
toegepast voor vloerverwarming wanneer er diverse merken
thermostaten worden gebruikt.Deze units zijn voorzien van
een spanningsvrije uitgang om bijvoorbeeld een
verwarmingsketel aan te sturen.

2HEAT zoneregeling 24V

De 2HEAT zoneregeling (24Vac) is ideaal om te worden
toegepast bij conventionele vloerverwarmingsystemen. Elke
ruimte kan, middels deze zoneregeling set, apart van elkaar
worden gereguleerd.

€ 136.13

€ 136.13
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Modulaire sets

2xRF Optima R2/EAZY, 2x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 12x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 11x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 701.80

€ 1,724.25

€ 1,684.93
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Modulaire sets

6xRF Optima R2/EAZY, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,645.60

€ 1,606.28

€ 1,566.95
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Modulaire sets

6xRF Optima R2/EAZY, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

6xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,527.63

€ 1,488.30

€ 1,370.33
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Modulaire sets

5xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 10x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 9x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,331.00

€ 1,488.30

€ 1,448.98
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Modulaire sets

5xRF Optima R2/EAZY, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

5xRF Optima R2/EAZY, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

4xRF Optima R2/EAZY, 8x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,409.65

€ 1,291.68

€ 1,252.35
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Modulaire sets

4xRF Optima R2/EAZY, 7x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

4xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

4xRF Optima R2/EAZY, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,213.03

€ 1,173.70

€ 1,134.38
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Modulaire sets

4xRF Optima R2/EAZY, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

3xRF Optima R2/EAZY, 6x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

3xRF Optima R2/EAZY, 5x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 1,095.05

€ 1,016.40

€ 977.08
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Modulaire sets

3xRF Optima R2/EAZY, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

3xRF Optima R2/EAZY, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

2xRF Optima R2/EAZY, 4x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 937.75

€ 898.43

€ 780.45
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Modulaire sets

2xRF Optima R2/EAZY, 3x therm klep

De 2HEAT Plug N Play RF OPTIMA EAZY zoneregelings
systemen zijn volledig voorbedraad en geinitialiseerd.  De
desbetreffende draadloze thermostaten zijn alreeds
gepaired en voorzien van batterijen.De thermo stelmotoren
zijn uiteraard ook al aangesloten.

€ 741.13
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Stelmotoren

Watts thermische klep 230V

Thermische en gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om
leidingen (water / lucht) af te sluiten via bijvoorbeeld een
zoneregeling of een thermostatische regeling.Thermische
kleppen, 2-draads uitgevoerd, hebben een open / dicht tijd
van ca. 2 minuten terwijl de gemotoriseerde klep (3-draads)
een open / dicht tijd heeft van 6 seconden.

Watts thermische klep 24V

Thermische en gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om
leidingen (water / lucht) af te sluiten via bijvoorbeeld een
zoneregeling of een thermostatische regeling.Thermische
kleppen, 2-draads uitgevoerd, hebben een open / dicht tijd
van ca. 2 minuten terwijl de gemotoriseerde klep (3-draads)
een open / dicht tijd heeft van 6 seconden.

2HEAT gemotor. Klep 230V

Thermische en gemotoriseerde kleppen worden gebruikt om
leidingen (water / lucht) af te sluiten via bijvoorbeeld een
zoneregeling of een thermostatische regeling.Thermische
kleppen, 2-draads uitgevoerd, hebben een open / dicht tijd
van ca. 2 minuten terwijl de gemotoriseerde klep (3-draads)
een open / dicht tijd heeft van 6 seconden.

€ 22.69

€ 22.69

€ 45.38
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Stelmotoren

Messing ventiel recht 2", binnendraads

Messing ventiel tbv 2Heat gemotor. klep 230V of andere
toepassingen.

Vernikkeld ventiel haaks 1/2", buitendraads

Haaks vernikkeld ventiel welke geschikt is voor de door ons
geleverde kleppen (thermisch en gemotoriseerd).  Ventiel is
voorzien van een pakking welke eventuele doorlaat van
water dus niet van toepassing is.  Voorzien van puntstuk
1/2"

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

€ 45.38

€ 45.38

€ 136.13
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Appendages

Extra thermische klep 230V of 24V, Watts + testen

Extra thermische klep 230V of 24V, Watts + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra gemotoriseerde klep 230V met ventiel + testen

Extra zender / ontvanger unit tbv uitgang zoneregling naar CV ketel

Extra zender / ontvanger unit tbv uitgang zoneregling naar
CV ketel

€ 45.38

€ 136.13

€ 226.88
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Appendages

Dakgoot profiel tbv verw. Kabels, per 100st

Het dakgoot profiel wordt per 25 stuks geleverd en wordt
geklemd op de rand van de dakgoot. De bekabeling wordt
dus IN het dakgoot profiel en IN de dakgoot gemonteerd. De
verwarmingskabel of de zelfregulerende kabel klemt zeer
goed in dit profiel.

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

Oplengen sensor, pvc kabel, 2~6x0.75mm2, p/mtr

€ 90.75

€ 22.69

€ 7.56
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Appendages

Werkschakelaar, 4p, 25A, slotgat

Werkschakelaar 25A 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Werkschakelaar, 4p, 40A, slotgat

Werkschakelaar 40A, 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

€ 75.63

€ 187.55

€ 39.93
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Appendages

CLIXON MET KABEL

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon is al
bedraad met vmvl isolatiedraad en is eenvoudig te
monteren.

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar, OJ of Eberle
regelunit.

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Een combisensor is een must om te gebruiken in combinatie
met de regelunits voor opritverwarming. De combisensor
heeft een degelijke behuizing voorzien van geprefabriceerde
aansluitkabel met een lengte van 600cm.

€ 18.15

€ 444.68

€ 845.19
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Appendages

Tekmar regelaar 1773

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc).

€ 444.68
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1
Industrie

T83 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T81 thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 99.95

€ 89.95

€ 89.95
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Industrie

T80 thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 thermostaat met externe sensor voor din rail montage

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM01 Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 89.95

€ 69.95

€ 59.95
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Industrie

TER

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER 9

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

2Heat PID Chassis, 230Vac

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 90.75

€ 269.23

€ 157.30
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Industrie

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

€ 22.69

€ 39.93

€ 19.66
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Industrie

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

€ 4.54

€ 36.30

€ 3.03
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Industrie

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

Kunststof behuizing 40x40x12mm, per stuk

Kastje met bevestigings gaten. Dit kunststof kastje heeft een
afmeting van 40x40x12mm. Kan worden gebruikt om
componenten hierin te plaatsen en bijvoorbeeld in te gieten
met epoxy, hotmelt lijm oid.

Wip schakelaar IP65, inbouw rond, NO, 10A @230Vac, per stuk

Waterdichte IP65 wipschakelaar 1-polig voor snap-in
montage met geleideneus voor frontplaatinbouw. Uitermate
geschikt voor gebruik in buitensituaties, bijvoorbeeld op
motoren of boten. Geschikt voor alle signaleringsartikelen
met een stroomverbruik van max. 10A. met I/O opdruk.
Keurmerken: UL, VDE, CSA.

€ 3.03

€ 1.21

€ 7.56
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Industrie

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

€ 30.25

€ 12.10
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Capillaire

Ind. 7

De 2HEAT INDUSTRIAL #7 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +120˚C.

Ind. 5

De 2HEAT INDUSTRIAL #5 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +90˚C. 

Ind. 6

De 2HEAT INDUSTRIAL #6 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #6 is voorzien van een vertinde externe
capillair sensor metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 75.63

€ 75.63

€ 52.94
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Capillaire

Ind. 3

De 2HEAT INDUSTRIAL #3 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #3 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -0˚C ~ +60˚C.

Ind. 4

De 2HEAT INDUSTRIAL #4 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #4 is voorzien van een externe capillair sensor
inclusief sensor houder met een metinggraad van -0˚C ~
+90˚C.

Ind. 8

De 2HEAT INDUSTRIAL #8 DOUBLEthermostaat is ideaal
om te worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #8 is voorzien van een externe capillair
 sensor (50cm) met een metinggraad van 2x  -0˚C ~ +120˚C.

€ 113.44

€ 75.63

€ 114.95
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Deur montage

OSAKA F10 THERMOSTAAT DEURMONTAGE MET EXTERNE SENSOR NTC

De Osaka F10 is een compacte industriële thermostaat
regelaar voor deurmontage. Temperatuurbereik van -50'C
tm +109'C, ip waarde IP65.  De F10 thermostaat regelaar is
voorzien van rode digits en een intern relais van 16A.
Tevens kan bij de F10 een tweede sensor worden
aangesloten EN eventueel nog een digitale input
(bijvoorbeeld open deur contact.  Voor verwarmen of koelen!

2Heat PID Chassis, 230Vac

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 102.85

€ 157.30
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Din rail

2HEAT PID, 240Vac

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

TER

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER 9

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

€ 116.72

€ 90.75

€ 269.23



12
Din rail

T83 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T81 thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 99.95

€ 89.95

€ 89.95
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Din rail

T80 thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 thermostaat met externe sensor voor din rail montage

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM01 Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 89.95

€ 69.95

€ 59.95
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PI / PID

2HEAT Chassis regelaar PID, 24Vdc

De 2HEAT PID-CHG 0-10V thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac

De 2HEAT PID-CHG 5A-NO/NC thermostaat / regelaar is
ideaal om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 230Vac.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vdc

De 2HEAT PID-CHG 0-10Vdc thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

€ 108.90

€ 108.90

€ 108.90
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PI / PID

2HEAT PID, 240Vac

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

2Heat PID Chassis, 230Vac

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 116.72

€ 157.30
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Sensoren

K sensor dompelbuis, 400cm FEP, kous omwikkeld, 2 draads

2HEAT externe sensor K type , 2-draads , geschikt voor de
2HEAT PID en de 2HEAT PID 808 regelaar maar ook de
CHD regelaars. Bereik van 0 ~ 1300'C, buitenmantel (PTFE
met kous) bestand tegen een temperatuur van 250'C. 
Lengte sensor kabel 250cm. Voorzien van M draad.

CU 50 sensor bulb, 250cm, vinyl, 3 draads

2HEAT externe sensor type CU50, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -50 ~ 150'C, buitenmantel
bestand tegen een temperatuur van 105'C.  Lengte sensor
kabel 250cm. 

PT100 sensor bulb, 200cm, FEP, 3 draads

2HEAT externe sensor type PT100, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -200 ~ 900'C, buitenmantel
(PTFE) bestand tegen een temperatuur van 250'C.  Lengte
sensor kabel 100cm. 

€ 48.40

€ 30.25

€ 36.30



17
Sensoren

PT100 sensor dompelbuis, 200cm FEP, 3 draads

2HEAT externe sensor type PT100, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -200 ~ 900'C, buitenmantel
(PTFE) bestand tegen een temperatuur van 250'C.  Lengte
sensor kabel 400cm. Voorzien van M draad.

Externe sensor 10K NTC

De 2HEAT Externe Sensor (vloersensor) kan worden
aangesloten op al onze inbouw thermostaten en de Din-rail
thermostaat (kan ook worden gebruikt voor andere merken,
lees hiervoor Uw handleiding van Uw thermostaat).

K sensor draadeind, 400cm FEP, kous omwikkeld, 2 draads

2HEAT externe sensor K type , 2-draads , geschikt voor de
2HEAT PID en de 2HEAT PID 808 regelaar maar ook de
CHD regelaars. Bereik van 0 ~ 1300'C, buitenmantel (PTFE
met kous) bestand tegen een temperatuur van 250'C. Lengte
sensor kabel 40cm. Voorzien van M draadeind.

€ 48.40

€ 15.13

€ 48.40
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Tube heater

Stalo-1ltr-45W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 1, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo-2.5ltr-60W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 2.5, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo-5ltr-100W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 5.0, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

€ 72.60

€ 87.73

€ 102.85
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vat verwarming

vatvrw-40x115cm-390W-1500W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

vatvrw-40x115cm-260W-1000W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

vatvrw-40x180cm-660W-1500W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

€ 364.51

€ 364.51

€ 495.50
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vat verwarming

vatvrw-40x180cm-440W-1000W/m2

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

silmat-60x110cm-600W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

silmat-60x110cm-500W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

€ 495.50

€ 713.90

€ 620.13
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vat verwarming

silmat-60x72cm-310W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

silmat-60x36cm-130W-1000W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

silmat-36x130cm-468W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

€ 423.50

€ 238.98

€ 490.05
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vat verwarming

silmat-36x110cm-390W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

silmat-36x72cm-125W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

silmat-36x36cm-110W-1500W/m2

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 150'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1500W/m2.Type infrarood: C.

€ 441.65

€ 308.55

€ 181.50



23
Doorloop matten

doorloopmat-antra-180x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-180x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-90x150cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 94.68

€ 94.68

€ 58.99
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Doorloop matten

doorloopmat-antra-80x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-60x80cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-40x60cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 42.96

€ 20.57

€ 9.68
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Infrarood panelen

KOR-60x120cm-700W-ATEX

De 2HEAT gekorrelde infraroodpaneel met de afmeting
595x1195mm, 700W, 14kg mag worden toegepast in ATEX
gebied, met als kenmerk: EX II 2G   Ex e II T3 Gb. Leverbaar
in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

RVS Heat paneel-680W-160'C

PROFITEER NU VAN 20% KORTING !! RVS HEAT paneel
welke behandeld is met een hoogwaardige matte lak, heeft
een afmeting van 600x900mm en een dikte van 25mm. De
behaalde temperatuur van dit paneel bedraagt 160'C bij een
omgevingstemperatuur van 15'C. Dit RVS paneel is geschikt
voor de industrie en wordt geleverd met zogenaamde C
beugels waardoor het paneel kan worden opgehangen aan
het plafond.

€ 530.89

€ 629.20
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Diverse produkten

Wip schakelaar IP65, inbouw rond, NO, 10A @230Vac, per stuk

Waterdichte IP65 wipschakelaar 1-polig voor snap-in
montage met geleideneus voor frontplaatinbouw. Uitermate
geschikt voor gebruik in buitensituaties, bijvoorbeeld op
motoren of boten. Geschikt voor alle signaleringsartikelen
met een stroomverbruik van max. 10A. met I/O opdruk.
Keurmerken: UL, VDE, CSA.

Kunststof behuizing 40x40x12mm, per stuk

Kastje met bevestigings gaten. Dit kunststof kastje heeft een
afmeting van 40x40x12mm. Kan worden gebruikt om
componenten hierin te plaatsen en bijvoorbeeld in te gieten
met epoxy, hotmelt lijm oid.

Meerprijs 2x4mm SINH board (60x120cm), prijs per m2

Sinh board is een brandwerend, multifunctioneel
plaatmateriaal gemaakt van magnesiumoxide.

€ 7.56

€ 1.21

€ 29.04
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Diverse produkten

Meerprijs dekzijl ipv afdekfolie, per 18m2

Deze zware kwaliteit (150 grams) dekzeilen kiest u voor het
(tijdelijk) afdekken van bijvoorbeeld uw vloeren in
aanbouw, bouwmaterialen, containers, boten, auto's,
zwembaden, daken, stro, brandhout etc. Deze afdekzeilen
zijn 50% sterker dan de normale kwaliteit en bovendien zeer
aantrekkelijk geprijsd! Wilt u dus kwaliteit voor een lage
prijs? Kies dan voor deze kwaliteit dekzeilen!

Beugel tbv 600mm paneel

Beugel tbv 600mm paneel

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

€ 11.80

€ 130.47

€ 12.10
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Diverse produkten

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 4HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 4 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 20HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 20 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 40HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 40 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

€ 175.00

€ 750.00

€ 1,400.00
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Diverse produkten

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 8HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 8 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

siliconen-kabel-3x1mm2-100mtr-rood

Hittebestendige SiHF Siliconen kabel 3x1mm2 voor bijv. het
aansluiten van warmtespots. Geschikt voor het gebruik bij
hoge temperaturen tot 180 °C.Rol van 100 meter Siliconen.
Ader diameter van 3x 1mm2.

siliconen-kabel-2x1mm2-100mtr-rood

Hittebestendige SiHF Siliconen kabel 2x1mm2 voor bijv. het
aansluiten van warmtespots. Geschikt voor het gebruik bij
hoge temperaturen tot 180 °C.Rol van 100 meter Siliconen.
Ader diameter van 2x 1mm2.

€ 350.00

€ 269.23

€ 238.98
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Diverse produkten

neopreen-kabel-5x2.5mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 5x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

neopreen-kabel-3x2.5mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

neopreen-kabel-3x1.5mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x1.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

€ 601.98

€ 420.48

€ 269.23
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Diverse produkten

neopreen-kabel-2x1mm2-100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 2x1mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

kabel-vmvl-plat-2x0.75mm-100mtr

VMVL kabel 2 aderig heeft een doorsnede van 0,75 mm2 en
buitendiameter van 6,2 mm. Huishoudkabel wordt geleverd
per 100 meter en is voorzien van zwarte buitenmantel.

Polymere zwart - 280ml

€ 208.73

€ 87.73

€ 24.20
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Diverse produkten

Lijm tbv siliconen - 280ml

Lijm tbv rubber - 20ml

Primer tbv siliconen

* OP AANVRAAG  -  ON REQUEST *

€ 60.50

€ 22.69

€ 0.00



33
Diverse produkten

Primer tbv rubber

De stickeroplosser 300ml verwijdert eenvoudig stickers,
stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten,
smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere
problemen van bijna alle ondergronden. Gebruik
de stickeroplosser altijd onverdund..

SIL-2mm-120cm br-1m2

Siliconenrubber van 2mm dik, 120cm breed.

Rubber-4mm-AS-140cm br-1m2

Rubber van 4mm dik, 140cm breed.Voorzien van
antisliplaag.

€ 24.20

€ 133.10

€ 36.30
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Diverse produkten

Rubber-2mm-AS-140cm br-1m2

Rubber van 2mm dik en 140cm breed.Voorzien van een
antisliplaag.

€ 21.18
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Appendages

Montage set RVS Heat

Montage set om Heat panelen aan het plafond te bevestigen.
* Ook geschikt voor andere panelen.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

CLIXON MET KABEL

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon is al
bedraad met vmvl isolatiedraad en is eenvoudig te
monteren.

€ 114.95

€ 39.93

€ 18.15
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Heaters

Sonne terrasheater 1500W

De Sonne terrasstraler 1500W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

Sonne terrasheater 1500W

De Sonne terrasstraler 2000W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

Powerheat-1000W

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 169.95

€ 179.95

€ 338.80
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Heaters

Powerheat-1500W

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

RVS heater zwart, 6000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 4500W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

€ 396.28

€ 619.95

€ 549.95
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Heaters

RVS heater zwart, 3000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 1500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke. Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden. Deze heater is zwart gecoat mat en
voorzien van een neopreen kabel H07 met een lengte van
300cm.

RVS heater zwart, 1000W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden. Deze heater is zwart gecoat mat en
voorzien van een neopreen kabel HO7 met een lengte van
300cm.

€ 489.55

€ 259.95

€ 239.95
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Heaters

RVS heater zwart, 500W

RVS Heaters, zwarte uitvoering, kunnen voor diverse
toepassingen worden gebruikt, zoals veranda verwarming
maar natuurlijk ook toepasbaar in bedrijfshallen en
dergelijke.Door het gebruik van RVS zijn deze heaters ideaal
te gebruiken bij extremere weersinvloeden. Deze heater is
zwart gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7
met een lengte van 300cm.

HT-Spl-wtt600

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt850

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 229.95

€ 420.48

€ 450.73
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Heaters

HT-Spl-wtt900

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt1200

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt1800

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 320.65

€ 341.83

€ 441.65
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HT-Spl-wtt2400

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt3000

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt3600

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 468.88

€ 608.03

€ 632.23
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Heaters

Anticore-1200W

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

Anticore-3600W

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

Rooster-HT-900/1200W

Rooster tbv 900 of 1200Watt

€ 429.55

€ 771.38

€ 75.63
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Heaters

Rooster-HT-1800/2400W

Rooster tbv 1800 of 2400Watt

Rooster-HT-3000/3600W

Rooster tbv 3000 of 3600Watt

RVS-heater-500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

€ 99.83

€ 46.80

€ 181.50
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Heaters

RVS-heater-1000W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

RVS-heater-1500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

RVS-heater-3000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

€ 226.88

€ 287.38

€ 650.38
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Heaters

RVS-heater-4500W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

RVS-heater-6000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

H-Gold lamp 1300W

H-GOLD lamp 1300 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers (Sunshine, Algarve etc).

€ 771.38

€ 862.13

€ 75.63
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Heaters

H-Gold lamp 1500W

H-GOLD lamp 1500 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W

H-GOLD lamp 2000 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W Long

H-GOLD lamp 2000 watt long version, vervangingslamp voor
diverse terrasstralers zoals 2HEAT, Eurom etc.

€ 105.88

€ 105.88

€ 136.13
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Heaters

SCHLOSS Blackheater 1800 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

SCHLOSS Blackheater 2400 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

Anticore-2400W

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 0.00

€ 0.00

€ 595.93
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Heaters

WKPLHEAT 3

Werkplaatskachels, de naam zegt het al, zijn ideaal om te
worden toegepast in werkplaatsen en soortgelijk ruimtes.
Deze heaters zijn wat robuuster uitgevoerd en zijn meestal
voorzien van meerdere verwarmingselementen.   Deze
heater is voorzien van 3 standen: 650, 1300 of 2000W en
heeft een instelbare thermostaat.

€ 68.06
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Appendages

Plugin dimmer 3000W

De Schloss 3000W plugin dimmer is een heel eenvoudige
dimmer voor binnen gebruik. De dimmer steekt U in het
stopkontakt en de stekker van het apparaat steekt U in de
plugin dimmer. De dimmers maken gebruiken van het
zogenaamde “aansnijden van de fase” techniek. Deze
dimmer is voorzien van een aan/uit schakelaar (onderzijde)
en is thermisch beveiligd @60'C middels een bi metaal.

Schloss opbouw dimmer met uitlezing 3000W

De Schloss 3000W (piek 3800W) IP24 opbouw dimmer met
uitlezing is een heel eenvoudige dimmer voor binnen of
buiten gebruik. De dimmer is voorzien van een alu
montageplaat welke tegen de wand aan kan worden
gemonteerd.

Schloss opbouw dimmer met uitlezing 5000W

De Schloss 5000W - IP24 opbouw dimmer met uitlezing is
een heel eenvoudige dimmer voor binnen of buiten gebruik.
De dimmer is voorzien van een alu montageplaat welke
tegen de wand aan kan worden gemonteerd.

€ 108.90

€ 359.98

€ 390.23
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Appendages

Schloss RF IP56 reciever

Draadloze zender met 3st ontvangers, 1000W

Zender met drie stuks plugin ontvangers. Plugin ontvangers
zijn alleen voor binnen gebruik, maximaal 1000W per stuk.

H-Gold lamp 1300W

H-GOLD lamp 1300 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers (Sunshine, Algarve etc).

€ 390.23

€ 45.38

€ 75.63



16
Appendages

H-Gold lamp 1500W

H-GOLD lamp 1500 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W

H-GOLD lamp 2000 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W Long

H-GOLD lamp 2000 watt long version, vervangingslamp voor
diverse terrasstralers zoals 2HEAT, Eurom etc.

€ 105.88

€ 105.88

€ 136.13
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Appendages

Rooster-HT-900/1200W

Rooster tbv 900 of 1200Watt

Rooster-HT-1800/2400W

Rooster tbv 1800 of 2400Watt

Rooster-HT-3000/3600W

Rooster tbv 3000 of 3600Watt

€ 75.63

€ 99.83

€ 46.80
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Blackheaters

SCHLOSS Blackheater 1800 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

SCHLOSS Blackheater 2400 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

€ 0.00

€ 0.00
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Anticore heater

Anticore-1200W

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

Anticore-2400W

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

Anticore-3600W

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 429.55

€ 595.93

€ 771.38
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Hoog temperatuur paneel

HT-Spl-wtt600

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt850

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt900

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 420.48

€ 450.73

€ 320.65
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Hoog temperatuur paneel

HT-Spl-wtt1200

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt1800

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt2400

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 341.83

€ 441.65

€ 468.88
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Hoog temperatuur paneel

HT-Spl-wtt3000

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

HT-Spl-wtt3600

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 608.03

€ 632.23
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Industrie heaters

WKPLHEAT 3

Werkplaatskachels, de naam zegt het al, zijn ideaal om te
worden toegepast in werkplaatsen en soortgelijk ruimtes.
Deze heaters zijn wat robuuster uitgevoerd en zijn meestal
voorzien van meerdere verwarmingselementen.   Deze
heater is voorzien van 3 standen: 650, 1300 of 2000W en
heeft een instelbare thermostaat.

€ 68.06
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Infrarood Powerheat

Powerheat-1000W

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

Powerheat-1500W

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 338.80

€ 396.28
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RVS heaters

RVS heater zwart, 500W

RVS Heaters, zwarte uitvoering, kunnen voor diverse
toepassingen worden gebruikt, zoals veranda verwarming
maar natuurlijk ook toepasbaar in bedrijfshallen en
dergelijke.Door het gebruik van RVS zijn deze heaters ideaal
te gebruiken bij extremere weersinvloeden. Deze heater is
zwart gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7
met een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 1000W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden. Deze heater is zwart gecoat mat en
voorzien van een neopreen kabel HO7 met een lengte van
300cm.

RVS heater zwart, 1500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke. Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden. Deze heater is zwart gecoat mat en
voorzien van een neopreen kabel H07 met een lengte van
300cm.

€ 229.95

€ 239.95

€ 259.95
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RVS heaters

RVS heater zwart, 3000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 4500W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 6000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

€ 489.55

€ 549.95

€ 619.95
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RVS heaters

RVS-heater-500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

RVS-heater-1000W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

RVS-heater-1500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

€ 181.50

€ 226.88

€ 287.38
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RVS heaters

RVS-heater-3000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

RVS-heater-4500W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

RVS-heater-6000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

€ 650.38

€ 771.38

€ 862.13
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Terrasstralers

Sonne terrasheater 1500W

De Sonne terrasstraler 2000W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

Sonne terrasheater 1500W

De Sonne terrasstraler 1500W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

€ 179.95

€ 169.95
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1
Verwarming buiten

TRACING VORSTBEVEILIGING 20W/MTR, SBF20

De 2HEAT TRACING SBF SETS zijn ideaal om te worden
toegepast door de installateur en consument. De tracing
kabel is te verkrijgen in 20W/mtr, en is volledig
gebruiksklaar. LET OP: PRIJS PER METER

TRACING VORSTBEVEILIGING 30W/MTR, SBF30

De 2HEAT TRACING SBF SETS zijn ideaal om te worden
toegepast door de installateur en consument. De tracing
kabel is te verkrijgen in 30W/mtr, en is volledig
gebruiksklaar. LET OP: PRIJS PER METER

HT-Spl-wtt600

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 13.44

€ 15.13

€ 420.48
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Verwarming buiten

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

€ 19.66

€ 4.54

€ 36.30
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Verwarming buiten

Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

Vorstbeveiliging -DF-2-24, 24-36W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 3.03

€ 3.03

€ 45.19
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Verwarming buiten

Vorstbeveiliging -DF-4-48, 48-72W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-8-96, 96-144W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-12-144, 144-216W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 52.27

€ 60.33

€ 74.35
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Verwarming buiten

Vorstbeveiliging -DF-14-168, 168-252W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-18-216, 216-324W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-25-300, 300-450W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 83.22

€ 89.06

€ 107.97
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Vorstbeveiliging -DF-36-432, 432-648W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-48-576, 576-864W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -VB2-300-10, 300W, 10mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 122.13

€ 150.25

€ 142.44
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Vorstbeveiliging -VB2-480-16, 480W, 16mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-600-20, 600W, 20mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-750-25, 750W, 25mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 157.83

€ 171.94

€ 187.96
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Vorstbeveiliging -VB2-900-30, 900W, 30mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-1200-40, 1200W, 40mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-1500-50, 1500W, 50mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 215.89

€ 233.45

€ 262.05
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Vorstbeveiliging -VB2-1800-60, 1800W, 60mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-2100-70, 2100W, 70mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

TRACING VORSTBEVEILIGING 12W/MTR, SBF12

De 2HEAT TRACING SBF SETS zijn ideaal om te worden
toegepast door de installateur en consument. De tracing
kabel is te verkrijgen in 12W/mtr, en is volledig
gebruiksklaar. LET OP: PRIJS PER METER

€ 293.79

€ 335.68

€ 10.08
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Verwarming buiten

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

VMVL snoer met stekker 3x0,75, 150cm

VMVL 3x0,75 mm² met snoer 150cm

Neopreen kabel 3x1mm2, prijs per meter

Hittebestendige neopreen kabel, 3x1mm2, geschikt om te
worden toegepast voor de keramische heaters. LET OP: Prijs
per meter

€ 30.25

€ 4.82

€ 4.54
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Verwarming buiten

Neopreen kabel 5mtr 3x1.5mm2, met aangegoten stekker

Lengte: 5 meter. Dikte: 3 x 1,5 mm2. HO7. Zwarte neopreen
kabel met aangegoten stekker voor zware toepassingen en
buitengebruik (o.a. pompen).

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-8.3mtr-160W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-14.0mtr-270W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 24.20

€ 62.41

€ 65.63



12
Verwarming buiten

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-17.2mtr-340W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-22.5mtr-450W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-27.4mtr-540W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 71.75

€ 82.50

€ 107.79
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-32mtr-640W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-39mtr-780W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-43mtr-870W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 119.71

€ 148.76

€ 157.15
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-53mtr-1070W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-64mtr-1290W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-79mtr-1580W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 175.30

€ 209.87

€ 236.56
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-92mtr-1850W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-117mtr-2300W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-141mtr-2750W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 291.55

€ 348.84

€ 441.29
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-150mtr-3140W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-170mtr-3470W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-195mtr-3960W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 437.69

€ 517.12

€ 595.01
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-6mtr-180W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-10mtr-300W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-16mtr-480W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 46.90

€ 59.25

€ 74.64
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-21mtr-630W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-25mtr-750W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-32mtr-960W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 88.75

€ 104.77

€ 132.70
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-41mtr-1230W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-49mtr-1470W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-57mtr-1710W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 150.26

€ 178.86

€ 210.60
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-70mtr-2100W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-82mtr-2460W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-98mtr-2940W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 252.49

€ 293.75

€ 351.09
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-112mtr-3360W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-125mtr-3750W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-140mtr-4200W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 397.36

€ 442.06

€ 520.98
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-160mtr-4800W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

Isolatie 3mm met alu rug, p/m2

Deze isolatie of ondervloer met een dikte van 3mm is
voorzien van een aluminium rug. isolatie is zeer goed
geschikt voor vloerverwarming en met name de
verwarmingsfolie.  De Delta T ligt tussen de 4 en de 10, wat
zeer goed is. ideaal en betaalbaar produkt icm
vloerverwarming tot maximaal 200W/m2. Dit materiaal is
tevens vochtwerend!

€ 597.07

€ 3.03



23
6mm kabels SHTL

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-14.0mtr-270W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-17.2mtr-340W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-22.5mtr-450W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 65.63

€ 71.75

€ 82.50
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-27.4mtr-540W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-32mtr-640W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-39mtr-780W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 107.79

€ 119.71

€ 148.76
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-43mtr-870W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-53mtr-1070W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-64mtr-1290W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 157.15

€ 175.30

€ 209.87
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-79mtr-1580W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-92mtr-1850W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-117mtr-2300W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 236.56

€ 291.55

€ 348.84
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-141mtr-2750W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-150mtr-3140W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-195mtr-3960W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 441.29

€ 437.69

€ 595.01
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-6mtr-180W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-10mtr-300W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-16mtr-480W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 46.90

€ 59.25

€ 74.64
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-21mtr-630W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-25mtr-750W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-32mtr-960W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 88.75

€ 104.77

€ 132.70
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-41mtr-1230W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-49mtr-1470W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-57mtr-1710W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 150.26

€ 178.86

€ 210.60
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-70mtr-2100W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-82mtr-2460W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-98mtr-2940W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 252.49

€ 293.75

€ 351.09
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-112mtr-3360W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-125mtr-3750W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-140mtr-4200W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 397.36

€ 442.06

€ 520.98
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SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-160mtr-4800W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-8.3mtr-160W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-170mtr-3470W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 597.07

€ 62.41

€ 517.12
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HTL mat 6mm

mat HTL 100W/m2-50cm-3960W-7920cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,724.27
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mat HTL 100W/m2-50cm-2810W-5620cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3140W-6280cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3470W-6940cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,219.98

€ 1,334.29

€ 1,508.81
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mat HTL 100W/m2-50cm-151W-300cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-250W-500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-390W-780cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 111.68

€ 150.66

€ 204.65
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mat HTL 100W/m2-50cm-505W-1000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-620W-1240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-790W-1580cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 248.93

€ 305.14

€ 372.89
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mat HTL 100W/m2-50cm-1000W-2000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1180W-2360cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1400W-2800cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 449.33

€ 532.52

€ 624.78
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mat HTL 100W/m2-50cm-1740W-3480cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2000W-4000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2420W-4840cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 761.88

€ 889.48

€ 1,056.06
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HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-50cm-3960W-5280cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2810W-3747cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3140W-4187cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,372.89

€ 970.65

€ 1,055.66
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mat HTL 150W/m2-50cm-3470W-4627cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2420W-3227cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-151W-200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,200.91

€ 841.33

€ 98.37
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mat HTL 150W/m2-50cm-250W-333cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-390W-520cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-505W-667cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 128.47

€ 170.04

€ 204.57
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mat HTL 150W/m2-50cm-620W-827cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-790W-1053cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1000W-1333cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 250.12

€ 302.79

€ 360.60
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mat HTL 150W/m2-50cm-1180W-1573cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1400W-1867cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1740W-2320cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 427.82

€ 500.55

€ 607.48
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mat HTL 150W/m2-50cm-2000W-2667cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-151W-201cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-250W-335cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 712.01

€ 111.76

€ 150.78
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mat HTL 100W/m2-75cm-390W-523cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-505W-670cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-620W-831cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 204.84

€ 249.19

€ 305.44
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mat HTL 100W/m2-75cm-790W-1059cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1000W-1340cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1180W-1581cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 373.29

€ 449.84

€ 533.11
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HTL mat 6mm

mat HTL 100W/m2-75cm-1400W-1876cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1740W-2332cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2000W-2680cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 625.47

€ 762.74

€ 890.48
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mat HTL 100W/m2-75cm-2420W-3243cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2810W-3765cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3140W-4208cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,057.27

€ 1,221.39

€ 1,335.85
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mat HTL 100W/m2-75cm-3470W-4650cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3960W-5306cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-151W-134cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,510.54

€ 1,726.25

€ 95.07
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mat HTL 150W/m2-75cm-250W-223cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-390W-348cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-505W-447cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 122.98

€ 161.47

€ 193.59



53
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-620W-554cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-790W-706cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1000W-893cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 236.51

€ 285.44

€ 338.64



54
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-1180W-1054cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1400W-1251cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1740W-1554cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 401.90

€ 469.81

€ 569.27



55
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-2000W-1787cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2420W-2162cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2810W-2510cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 668.09

€ 788.18

€ 908.93



56
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-3140W-2805cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3470W-3100cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3960W-3538cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 986.71

€ 1,124.71

€ 1,285.92



57
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-180W-120cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-300W-200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-480W-320cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 88.89

€ 113.26

€ 146.33



58
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-630W-420cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-750W-500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-960W-640cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 129.57

€ 203.76

€ 253.43



59
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-1230W-820cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1470W-980cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1710W-1140cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 296.90

€ 348.72

€ 406.54



60
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-2100W-1400cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2460W-1640cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2940W-1960cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 487.69

€ 565.47

€ 671.78
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HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-3360W-2240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-3750W-2500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-4200W-2800cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 760.46

€ 844.73

€ 972.33



62
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-4800W-3200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-180W-90cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-300W-150cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,110.14

€ 84.89

€ 106.60
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-480W-240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-630W-315cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-750W-375cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 135.68

€ 115.59

€ 187.13



64
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-960W-480cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1230W-615cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1470W-735cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 232.14

€ 269.61

€ 316.11



65
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-1710W-855cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2100W-1050cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2460W-1230cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 368.60

€ 441.11

€ 511.02



66
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-2940W-1470cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-3360W-1680cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-3750W-1875cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 606.56

€ 685.92

€ 761.54
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-4200W-2100cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-4800W-2400cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-300W-134cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 879.16

€ 1,003.66

€ 113.30
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HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-180W-80cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-480W-214cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-630W-281cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 88.91

€ 146.41

€ 129.66
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69
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-750W-335cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-960W-429cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-1230W-549cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 203.90

€ 253.59

€ 297.10
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HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-1470W-657cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-1710W-764cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-2100W-938cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 348.96

€ 406.83

€ 488.04
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HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-2460W-1099cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-2940W-1313cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-3360W-1501cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 565.88

€ 672.26

€ 761.02
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HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-3750W-1675cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-4200W-1876cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-4800W-2144cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 845.35

€ 973.03

€ 1,110.94
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-180W-60cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-300W-101cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-480W-161cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 83.41

€ 104.13

€ 131.72
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-630W-211cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-750W-251cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-960W-322cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 110.40

€ 180.96

€ 224.23
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-1230W-412cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-1470W-492cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-1710W-573cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 259.48

€ 304.00

€ 354.52
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-2100W-704cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-2460W-824cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-2940W-985cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 423.80

€ 490.63

€ 582.35
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-3360W-1126cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-3750W-1256cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-4800W-1608cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 658.25

€ 730.66

€ 964.13
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-4200W-1407cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 844.58
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Isolatie materialen

Celrubber 6mm met plaklaag, per m2

Isolatie  onder verwarmingsfolie flexibel
afwerkmateriaal bestand tegen 90'C. Goede warmte isolatie,
goede geluidisolatie, voorzien van plaklaag en niet drukvast.
Minimale afname 5m2, bij kleinere afname een meerprijs
van €15,00.

Foam 3mm, 50cm breed, per m2

Alszijnde ondervloer voor laminaat wordt veelal een
schuimachtig materiaal gebruikt. Dit materiaal is
vochtwerend (polyethyleen) en kan op een vloer worden
aangebracht waarop bijvoorbeeld verwarmingsfolie kan
worden gemonteerd en hierop een laminaat vloer. De
gradatie van isolatie is niet heel hoog. Minimale afname
5m2, bij kleinere afname een meerprijs van €15,00. Verkoop
per vierkante meter.

Alu Quat, 10mm, per m2

De ideale «all-in-one» oplossing want deze fungeert als
isolatiemateriaal, dampscherm en onderdak. Het ultra
dunne, multi-reflecterende en met 4 lagen aluminium
meerlagige isolatiemateriaal dat over de hele oppervlakte
thermisch gelast is. Dikte 10mm. Minimale afname 5m2, bij
kleinere afname een meerprijs van €15,00. Verkoop per
vierkante meter.

€ 32.67

€ 1.19

€ 25.56
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Isolatie materialen

Aerogel, 10mm, per m2

Aerogel is een poreus materiaal met een uiterst lage
dichtheid. Het bestaat voor 95 tot 99,98% uit lucht en heeft
een vaste, uiterst poreuze, dendritische structuur. Aerogel
isoleert dusdanig goed dat het zelfs nodig is om de
elektronica te koelen in plaats van te beschermen tegen de
kou. Minimale afname 5m2, bij kleinere afname een
meerprijs van €15,00. Verkoop per vierkante meter.

ISO64 plaat, 10mm, per m2

Polystereen platen met een dikte van 10mm, waarbij aan
beide zijdes een gemortelde hardweefsel doek is gebruikt
die direct kan worden verwerkt in tegellijm en
dergelijke. Deze platen kunnen ook worden toegepast als
bouw elementen.

Sinh board toplayer 6mm, per m2

Sinh board is een brandwerend, multifunctioneel
plaatmateriaal gemaakt van magnesiumoxide.

€ 105.73

€ 21.74

€ 15.03
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Isolatie materialen

Isolatie 3mm met alu rug, p/m2

Deze isolatie of ondervloer met een dikte van 3mm is
voorzien van een aluminium rug. isolatie is zeer goed
geschikt voor vloerverwarming en met name de
verwarmingsfolie.  De Delta T ligt tussen de 4 en de 10, wat
zeer goed is. ideaal en betaalbaar produkt icm
vloerverwarming tot maximaal 200W/m2. Dit materiaal is
tevens vochtwerend!

€ 3.03
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Rubberen mat Outdoor

Rub-400Wm2-230V-36x80cm-70W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
rubberen kabel 500cm met stekkerDeze rubberen warmte
matten, met een dikte van 8~9mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.
Ideaal voor buiten toepassingen.

Rub-400Wm2-230V-60x80cm-135W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
rubberen kabel 500cm met stekkerDeze rubberen warmte
matten, met een dikte van 8~9mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.
Ideaal voor buiten toepassingen.

€ 272.20

€ 366.23
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Schotel- verwarming

sat-umodel-30x40cm-35W-12V

Satelliet schotels zijn ideaal voor gebruik bij mobiele en
vaste woon/leef locaties.Met een satelliet schotel ontvang je
heel veel vrije en betaalde zenders. Een satelliet schotel is
ook weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld sneeuw. Zodra er een
sneeuw ophoping is dan heb je zomaar geen beeld meer.

sat-imodel-10x40cm-18W-12V

Satelliet schotels zijn ideaal voor gebruik bij mobiele en
vaste woon/leef locaties.Met een satelliet schotel ontvang je
heel veel vrije en betaalde zenders. Een satelliet schotel is
ook weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld sneeuw. Zodra er een
sneeuw ophoping is dan heb je zomaar geen beeld meer.

CLIXON MET KABEL

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon is al
bedraad met vmvl isolatiedraad en is eenvoudig te
monteren.

€ 74.11

€ 58.99

€ 18.15
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Schotel- verwarming

SAT-U, U model, groot

Satelliet schotels zijn ideaal voor gebruik bij mobiele en
vaste woon/leef locaties.Met een satelliet schotel ontvang je
heel veel vrije en betaalde zenders. Een satelliet schotel is
ook weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld sneeuw. Zodra er een
sneeuw ophoping is dan heb je zomaar geen beeld meer.

€ 89.24
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Siliconen kabels

SIL-10-1mtr-10W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-2mtr-20W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing, raam tracing etc.
Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C. Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-3mtr-30W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 12.86

€ 13.62

€ 13.99
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Siliconen kabels

SIL-10-4mtr-40W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-5mtr-50W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-6mtr-60W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 14.74

€ 15.10

€ 15.50
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Siliconen kabels

SIL-30-1mtr-30W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-2mtr-60W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-3mtr-90W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 12.86

€ 13.62

€ 13.99
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Siliconen kabels

SIL-30-4mtr-120W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-5mtr-150W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-6mtr-180W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 14.74

€ 15.10

€ 15.50
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Tracing

TRACING VORSTBEVEILIGING 12W/MTR, SBF12

De 2HEAT TRACING SBF SETS zijn ideaal om te worden
toegepast door de installateur en consument. De tracing
kabel is te verkrijgen in 12W/mtr, en is volledig
gebruiksklaar. LET OP: PRIJS PER METER

TRACING VORSTBEVEILIGING 20W/MTR, SBF20

De 2HEAT TRACING SBF SETS zijn ideaal om te worden
toegepast door de installateur en consument. De tracing
kabel is te verkrijgen in 20W/mtr, en is volledig
gebruiksklaar. LET OP: PRIJS PER METER

TRACING VORSTBEVEILIGING 30W/MTR, SBF30

De 2HEAT TRACING SBF SETS zijn ideaal om te worden
toegepast door de installateur en consument. De tracing
kabel is te verkrijgen in 30W/mtr, en is volledig
gebruiksklaar. LET OP: PRIJS PER METER

€ 10.08

€ 13.44

€ 15.13
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Tube heaters

Stalo-1ltr-45W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 1, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo-2.5ltr-60W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 2.5, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo-5ltr-100W-230V-IPx7

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 5.0, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

€ 72.60

€ 87.73

€ 102.85
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Vorstvrij DF

Vorstbeveiliging -DF-2-24, 24-36W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-4-48, 48-72W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-8-96, 96-144W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 45.19

€ 52.27

€ 60.33
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Vorstvrij DF

Vorstbeveiliging -DF-12-144, 144-216W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-14-168, 168-252W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-18-216, 216-324W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 74.35

€ 83.22

€ 89.06
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Vorstvrij DF

Vorstbeveiliging -DF-25-300, 300-450W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-36-432, 432-648W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-48-576, 576-864W, met ingebouwde thermostaat

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 107.97

€ 122.13

€ 150.25
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Vorstvrij VB2

Vorstbeveiliging -VB2-180-6, 180W, 6mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-300-10, 300W, 10mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-480-16, 480W, 16mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 130.09

€ 142.44

€ 157.83
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Vorstvrij VB2

Vorstbeveiliging -VB2-600-20, 600W, 20mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-750-25, 750W, 25mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-900-30, 900W, 30mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 171.94

€ 187.96

€ 215.89
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Vorstvrij VB2

Vorstbeveiliging -VB2-1200-40, 1200W, 40mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-1500-50, 1500W, 50mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

Vorstbeveiliging -VB2-1800-60, 1800W, 60mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 233.45

€ 262.05

€ 293.79
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Vorstvrij VB2

Vorstbeveiliging -VB2-2100-70, 2100W, 70mtr, waterdichte thermostaat

Vorstbeveiligings systeem met behulp van robuuste ronde
verwarmingskabels in combinatie met een IP54 thermostaat
(spatwaterdichte en slagvaste behuizing). De kabel heeft een
vermogen van 30W/mtr en een aansluitspanning van
230Vac.

€ 335.68
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Appendages

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

€ 22.69

€ 19.66

€ 4.54
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Appendages

Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

€ 36.30

€ 3.03

€ 3.03
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Appendages

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

VMVL snoer met stekker 3x0,75, 150cm

VMVL 3x0,75 mm² met snoer 150cm

Neopreen kabel 3x1mm2, prijs per meter

Hittebestendige neopreen kabel, 3x1mm2, geschikt om te
worden toegepast voor de keramische heaters. LET OP: Prijs
per meter

€ 30.25

€ 4.82

€ 4.54
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Appendages

Neopreen kabel 5mtr 3x1.5mm2, met aangegoten stekker

Lengte: 5 meter. Dikte: 3 x 1,5 mm2. HO7. Zwarte neopreen
kabel met aangegoten stekker voor zware toepassingen en
buitengebruik (o.a. pompen).

Schloss RF IP56 reciever

Draadloze zender met 3st ontvangers, 1000W

Zender met drie stuks plugin ontvangers. Plugin ontvangers
zijn alleen voor binnen gebruik, maximaal 1000W per stuk.

€ 24.20

€ 390.23

€ 45.38
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Appendages

Montage set RVS Heat

Montage set om Heat panelen aan het plafond te bevestigen.
* Ook geschikt voor andere panelen.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

CLIXON MET KABEL

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon is al
bedraad met vmvl isolatiedraad en is eenvoudig te
monteren.

€ 114.95

€ 39.93

€ 18.15
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Opritverwarming

Tekmar regelaar 1773

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc).

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar, OJ of Eberle
regelunit.

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Een combisensor is een must om te gebruiken in combinatie
met de regelunits voor opritverwarming. De combisensor
heeft een degelijke behuizing voorzien van geprefabriceerde
aansluitkabel met een lengte van 600cm.

€ 444.68

€ 444.68

€ 845.19
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Opritverwarming

SET: Regelaar 1773 en 2st combisensoren

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc). INCLUSIEF 2
stuks Combisensoren!

OJ regelaar ETO2

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac).

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

€ 1,267.33

€ 496.10

€ 444.68
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Verwarming binnen

Tesy warmtepomp 200ltr, COP 2.8.

De Tesy warmtepompboiler gebruikt u de buiten- of
binnenlucht om het tapwater in uw huis te verwarmen. De
lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en
geeft deze af aan het water dat u gebruikt in de badkamer of
keuken. Wanneer de Tesy warmtepompboiler in een ruimte
als een kelder staat, zal deze de omgevingslucht gebruiken
om het water te verwarmen.

Tesy warmtepomp 260ltr, COP 3.0

De Tesy warmtepompboiler gebruikt u de buiten- of
binnenlucht om het tapwater in uw huis te verwarmen. De
lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en
geeft deze af aan het water dat u gebruikt in de badkamer of
keuken. Wanneer de Tesy warmtepompboiler in een ruimte
als een kelder staat, zal deze de omgevingslucht gebruiken
om het water te verwarmen.

Tesy 80ltr, 1200/2400W

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 80liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of 2400W. +
inlaatcombinatie.

€ 2,095.95

€ 2,195.95

€ 289.95



2
Verwarming binnen

Tesy 150ltr, 1200/2400W

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 80liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of 2400W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 120ltr, 1200/2400W

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 80liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of 2400W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 100ltr, 1200/2400W

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 80liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of 2400W. +
inlaatcombinatie.

€ 379.95

€ 359.95

€ 329.95
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Tesy 50ltr, 800W/1600W

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 30liter met een
omschakelbaar vermogen van 800W of 1600W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 30ltr, 800W/1600W

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 30liter met een
omschakelbaar vermogen van 800W of 1600W. +
inlaatcombinatie.

Stiebel DCE11-13-RC

Deze Stiebel Eltron DCE 11/13 RC is een hoogwaardige
doorstromer of doorstroomverwarmer met een lage
inschakeldruk waardoor er vrij snel warm water wordt
verkregen. Daarbij kan ook het vermogen worden ingesteld
op 11kW of 13kW. Deze Stiebel Eltron DCE 11/13 RCmoet
worden aangesloten op een 3fase voeding. Inclusief
afstandbediening.

€ 249.95

€ 199.95

€ 429.00
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Bosch tronic2000, 12Kw

Deze Bosch hoogwaardige doorstromer of
doorstroomverwarmer heeft een lage inschakeldruk
waardoor er vrij snel warm water wordt verkregen. Daarbij
kan ook het vermogen worden ingesteld op 8,8kW of
13.2kW. Deze Bosch doorstromer tronic 2000 moet worden
aangesloten op een 3fase voeding en afgezekerd met 20A
wanneer deze wordt gebruikt met een vermogen van
13.2kW. 

schloss-hd102-1500-wit

Een handdroger is een elektrisch apparaat dat gebruikt kan
worden om de handen te drogen.Het apparaat blaast
warme/koude (verschilt per droger) lucht over de handen,
waardoor het daarop aanwezige water verdampt. Het
schakelt aan door een druk op de knop of doordat een
sensor waarneemt dat er een hand onder/in het apparaat
wordt gestoken. 

schloss-hd252-2300-silv

Een handdroger is een elektrisch apparaat dat gebruikt kan
worden om de handen te drogen.Het apparaat blaast
warme/koude (verschilt per droger) lucht over de handen,
waardoor het daarop aanwezige water verdampt. Het
schakelt aan door een druk op de knop of doordat een
sensor waarneemt dat er een hand onder/in het apparaat
wordt gestoken. 

€ 299.95

€ 149.74

€ 240.49
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Powerheat-1000W

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X100 - 0,5m2 - 75W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

4mm mat, MHH-50X200cm, 1,0m2, 140W, 230V

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 338.80

€ 57.64

€ 52.95
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4mm mat, MHH-50X320 - 1,6m2 - 224W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X420 - 2,1m2 - 294W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X540 - 2,7m2 - 378W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 82.90

€ 94.92

€ 106.27
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4mm mat, MHH-50X680 - 3,4m2 - 476W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X760 - 3,8m2 - 532W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X960 - 4,8m2 - 672W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 125.78

€ 144.21

€ 139.80
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4mm mat, MHH-50X1140 - 5,7m2 - 798W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X1560 - 7,8m2 - 1092W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X1800 - 9m2 - 1260W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 195.43

€ 273.52

€ 312.49
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4mm mat, MHH-50X2200- 11m2 - 1540W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X2540- 12,7m2 - 1778W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X2800- 14m2 - 1960W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 338.45

€ 380.70

€ 464.19
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4mm mat, MHH-50X3200- 16m2 - 2240W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X200 - 1m2 - 155W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X300 - 1,5m2 - 232,5W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 562.52

€ 75.12

€ 99.57
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3mm mat, E-mat/MDIR-50X400 - 2m2 - 310W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X500 - 2,5m2 - 387,5W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X600 - 3m2 - 465W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 124.04

€ 141.50

€ 162.47
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3mm mat, E-mat/MDIR-50X800 - 4m2 - 620W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1000 - 5m2 - 775W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1200 - 6m2 - 930W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 200.90

€ 256.80

€ 296.98
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3mm mat, E-mat/MDIR-50X1400 - 7m2 - 1085W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1600 - 8m2 - 1240W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1800 - 9m2 - 1395W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 323.18

€ 372.10

€ 393.06
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3mm mat, E-mat/MDIR-50X2000 - 10m2 - 1550W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X2400 - 12m2 - 1860W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X3000 - 15m2 - 2325W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 431.50

€ 487.40

€ 592.21
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verwarmings element E27-85W

Keramisch verwarmingselement welke past in een E27
fitting.  Dit verwarmingselement heeft een breedte van 85
(85W) mm, schachtlengte van 100mm.

Aluminium frame tbv 600/700W paneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij 600 of 700 Watt infrarood panelen. De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

isolatiedeken-tbv-300W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

€ 21.18

€ 112.08

€ 90.75
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isolatiedeken-tbv-600W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

isolatiedeken-tbv-700W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

Kussenverwarming1-34x34cm-8W-12V

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

€ 112.53

€ 112.53

€ 63.22



17
Verwarming binnen

Kussenverwarming2-54x34cm/12W-12V

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

Kussenverwarming3-45x45cm-7W-12V

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenverblijven .DE SCHLOSS
KUSSENVERWARMING HAALT EEN TEMPERATUUR VAN
30'C, BEVEILIGD MIDDELS EEN CLIXON * 12 milimeter,
celrubber *

Elex 4500 met slangen set, stopkraan en inl comb

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 4500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak en de douche. COMPLEET MET ALREEDS
GEMONTEERDE SLANGENSET, STOPKRAAN
(drukregelaar) EN INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST
GELEVERD! 15mm knel voor toevoer en retour.

€ 74.72

€ 75.32

€ 202.68
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Elex 5500 met slangen set, stopkraan en inl comb

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 5500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak en de douche. COMPLEET MET ALREEDS
GEMONTEERDE SLANGENSET, STOPKRAAN
(drukregelaar) EN INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST
GELEVERD! 15mm knel voor toevoer en retour.

Voetsteun voor Eldom convectors (set)

Voetsteun set van Eldom voor het staand plaatsen van
Eldom convectoren. Met deze voetsteun is montage aan de
muur niet verplicht.

ast-70cm-15W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 202.68

€ 19.94

€ 42.19
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ast-85cm-18W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-135cm-30W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-230cm-50W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 42.88

€ 43.97

€ 48.63



20
Verwarming binnen

ast-320cm-70W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten incl aansluitsnoer met stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

ast-23cm-5W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 35.38

€ 52.96
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ast-34cm-7W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-40cm-9W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-67cm-15W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 52.96

€ 52.96
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ast-110cm-24W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-160cm-35W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-23cm-5W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 52.96

€ 45.77
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ast-34cm-7W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-40cm-9W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-67cm-15W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 45.77

€ 45.77

€ 45.77
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ast-110cm-24W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-160cm-35W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ASGB-050-10

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 45.77

€ 45.77

€ 34.94
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asgb-10x100cm-20W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x150cm-30W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x200cm-40W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 42.86

€ 43.55

€ 44.99
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asgb-10x250cm-50W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x300cm-60W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x50cm-30W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 45.96

€ 46.42

€ 41.42
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asgb-10x100cm-60W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x150cm-90W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x200cm-120W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 42.86

€ 43.55

€ 44.99
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asgb-10x250cm-150W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x300cm-180W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

€ 45.96

€ 46.42

€ 22.69
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Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

€ 39.93

€ 19.66

€ 4.54
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Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

€ 36.30

€ 3.03

€ 3.03
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Bureau onderlegger zwart, 70x45, 30W

Verwarmde bureau onderleggers zijn voorzien van een PTC
verwarmingselement. Deze stevige bureau onderleggers zijn
gemaakt van kunst leder en hebben een stevige
onderrug.Aan de linker/rechterkant komt de aansluitkabel,
afhankelijk hoe je de bureau onderlegger plaatst op het
bureau. Maatvoering 45x70cm, zwart, 30W. 

Bureau onderlegger bruin, 70x45

Verwarmde bureau onderleggers zijn voorzien van een PTC
verwarmingselement. Deze stevige bureau onderleggers zijn
gemaakt van kunst leder en hebben een stevige
onderrug.Aan de linker/rechterkant komt de aansluitkabel,
afhankelijk hoe je de bureau onderlegger plaatst op het
bureau. Maatvoering 45x70cm, zwart, 30W. 

Thermo-48/24Vdc-PI-0-10V

De 2HEAT PI regelkast is toe te passen voor 48Vdc
installaties zoals de bootverwarmingselementen. De
thermostaat dient aangesloten te worden op 24Vdc. Met
deze regelkast is het mogelijk om 40A (bij 48Vdc) aan
elektrische verwarming mee aan te sturen..MODULEREND.

€ 102.75

€ 102.75

€ 117.98
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Perfect 9000W met slangen set

De doorstroomverwarmer "Perfect 9000 drukvast" is
bedoeld voor directe warm watertoevoer.Vanwege de veel
grotere verwarmingscapaciteit in deze serie ten opzichte
van andere systemen van dit type, die worden voorzien van
een nominale spanning van 230 V, kan deze
doorstroomverwarmer worden toegepast bij bijv. de douche.

Inlaat combinatie Flamco Flopress 8Br

Flamco Flopress inlaatcombinatie met slangtule 2 x 15 mm
knel aansluitingElk gesloten warmwatertoestel moet
voorzien zijn van een inlaatcombinatie. Deze betaalbare en
door Flamco geproduceerde inlaatcombinatie is geschikt van
de door ons geleverde boilers.

Stiebel DEM3

De Stiebel Eltron DEM3 elektronische
doorstroomverwarmer van 3500W kan het water
temperatuur brengen tussen de 30'C en de 50'C. Tevens is
dit toestel geschikt voor voorverwarmd water (maximaal
40'C) en zijn er allerlei veiligheden aan toegevoegd om een
zo veilig en degelijk mogelijk apparaat af te leveren. 

€ 499.13

€ 31.76

€ 242.00
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rub stekker

Hittebestendige en waterdichte (IP44) rubberen stekker
geschikt voor 16A, 230Vac, geschikt om te worden
toegepast voor de keramische heaters in combinatie met de
neopreenkabel.

neopreenkabel per mtr, 3x1mm2

Hittebestendige neopreen kabel, 3x1mm2, geschikt om te
worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

KOR-32x50cm-100W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

€ 6.81

€ 3.33

€ 148.23
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KOR-32x75cm-200W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x100cm-270W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x125cm-330W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

€ 175.45

€ 217.80

€ 238.98
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KOR-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-60x120cm-600W

De 2HEAT 600W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-60x120cm-700W

De 2HEAT 700W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 178.48

€ 269.23

€ 299.48
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KOR-32x150cm-400W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-80x120cm-850W

De 2HEAT 850W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-80x120cm-1000W

De 2HEAT 1000W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 269.23

€ 444.68

€ 487.03
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KOR-32x75cm-24V

De lage temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van kantoren, winkels,
appartementen en woningen maar ook voor de recreatie zijn
deze zeer geschikt. Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013,
Antraciet, Zilver, gebr. Wit

Aluminium frame tbv 300W paneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij de 300Watt infrarood panelen.  De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

voetsteun-support-rvs

De RVS voetsteun, ook wel support genoemd, kan worden
toegepast om de Romer, 2HEAT en diverse andere panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doetreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

€ 205.70

€ 97.71

€ 42.35
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voetsteun-support-aluminium

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de 2HEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doetreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

GLD-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

GLD-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

€ 42.35

€ 223.85

€ 287.38
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GLD-incl-frame-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

GLD-incl-frame-60x120cm-600W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

GLD-incl-LED-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuurDe lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 302.50

€ 423.50

€ 378.13
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GLD-incl-LED-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuurDe lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x50cm-100W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x75cm-200W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 441.65

€ 304.01

€ 331.24
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KOR-32x100cm-270W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x125cm-330W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x60cm-300W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 373.59

€ 394.76

€ 334.26
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KOR-60x120cm-600W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x120cm-700W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x150cm-400W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 425.01

€ 455.26

€ 425.01
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KOR-80x120cm-850W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-85x120cm-1000W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

canvas-40x60cm-60W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

€ 600.46

€ 642.81

€ 181.20
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canvas-40x120cm-150W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

canvas-80x80cm-200W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

canvas-40x60cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

€ 235.65

€ 305.22

€ 302.20
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canvas-40x120cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

canvas-80x80cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

gs-wit-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 356.65

€ 426.22

€ 384.42
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gs-zwrt-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-spiegel-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 384.42

€ 433.54

€ 541.39
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gs-zwrt-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-spiegel-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-80x120cm-850W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 541.39

€ 726.64

€ 791.01
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gs-zwrt-80x120cm-850W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

Beugel tbv 600mm paneel

Beugel tbv 600mm paneel

sip-60x60cm-IP44-100W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 100W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

€ 787.99

€ 130.47

€ 226.88
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sip-60x90cm-IP44-150W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 150W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

sip-60x120cm-IP44-200W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 200W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

Schloss IR paneel 350W, 60x60cm

TOPHEAT infrarood paneel, 350 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

€ 302.50

€ 347.88

€ 173.78
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Schloss IR paneel 580W, 60x100cm

TOPHEAT infrarood paneel, 580 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 700W, 60x120cm

TOPHEAT infrarood paneel, 700 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel wit 700W, 60x120

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur wit.

€ 222.64

€ 281.64

€ 326.58
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Schloss IR paneel zwart 580W, 60x100

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur zwart.

Schloss IR paneel zwart 700W, 60x120

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur zwart.

Schloss IR paneel spiegel 350W, 60x60

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 350Watt met een maatvoering 60x60cm.
Kleur Spiegel.

€ 266.08

€ 325.49

€ 229.78
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Schloss IR paneel spiegel 450W, 60x80

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 580W, 60x100

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 700W, 60x120

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur Spiegel.

€ 290.28

€ 338.68

€ 348.37
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Premium paneel 300W, 595x595

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Premium paneel 600W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Premium paneel 700W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 245.17

€ 365.57

€ 398.84
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FEP 1mm, 230V-279mtr-2789W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-232mtr-2323W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-184mtr-1847W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 320.93

€ 176.65

€ 142.77
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FEP 1mm, 230V-157mtr-1580W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-106mtr-1068W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-87mtr-870W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 111.89

€ 80.47

€ 75.01
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FEP 1mm, 230V-78mtr-785W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-64mtr-640W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-44mtr-450W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 64.12

€ 47.77

€ 39.30
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FEP 1mm, 230V-27mtr-275W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-16mtr-165W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 200W,20mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 20
Meter.

€ 27.19

€ 20.55

€ 66.85
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Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 300W,30mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 30
Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 400W,40mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 40
Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 500W,50mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 50
Meter.

€ 77.86

€ 96.80

€ 120.40
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Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 600W,60mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 60
Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 700W,70mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 70
Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 800W,80mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 80
Meter.

€ 139.88

€ 149.41

€ 179.24
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Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 1000W,100mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
100 Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 1200W,120mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
120 Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 1500W,150mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
150 Meter.

€ 214.15

€ 232.48

€ 281.51
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Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 1600W,160mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
160 Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 1920W,180mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
180 Meter.

Verwarmingskabel, MDIR/SDIR, 3mm, 2400W,243mtr

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
243 Meter.

€ 388.89

€ 428.44

€ 553.45
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-8.3mtr-160W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-14.0mtr-270W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-17.2mtr-340W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 62.41

€ 65.63

€ 71.75
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-22.5mtr-450W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-27.4mtr-540W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-32mtr-640W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 82.50

€ 107.79

€ 119.71
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-39mtr-780W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-43mtr-870W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-53mtr-1070W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 148.76

€ 157.15

€ 175.30
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-64mtr-1290W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-79mtr-1580W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-92mtr-1850W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 209.87

€ 236.56

€ 291.55
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ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-117mtr-2300W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-141mtr-2750W

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-150mtr-3140W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 348.84

€ 441.29

€ 437.69
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Verwarming binnen

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-170mtr-3470W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-20W/mtr-195mtr-3960W

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

Isolatie 3mm met alu rug, p/m2

Deze isolatie of ondervloer met een dikte van 3mm is
voorzien van een aluminium rug. isolatie is zeer goed
geschikt voor vloerverwarming en met name de
verwarmingsfolie.  De Delta T ligt tussen de 4 en de 10, wat
zeer goed is. ideaal en betaalbaar produkt icm
vloerverwarming tot maximaal 200W/m2. Dit materiaal is
tevens vochtwerend!

€ 517.12

€ 595.01

€ 3.03
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Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

€ 12.10
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Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten incl aansluitsnoer met stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

€ 35.38

€ 22.69

€ 39.93
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Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

€ 19.66

€ 4.54

€ 36.30
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Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

Thermo-48/24Vdc-PI-0-10V

De 2HEAT PI regelkast is toe te passen voor 48Vdc
installaties zoals de bootverwarmingselementen. De
thermostaat dient aangesloten te worden op 24Vdc. Met
deze regelkast is het mogelijk om 40A (bij 48Vdc) aan
elektrische verwarming mee aan te sturen..MODULEREND.

€ 3.03

€ 3.03

€ 117.98
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Inlaat combinatie Flamco Flopress 8Br

Flamco Flopress inlaatcombinatie met slangtule 2 x 15 mm
knel aansluitingElk gesloten warmwatertoestel moet
voorzien zijn van een inlaatcombinatie. Deze betaalbare en
door Flamco geproduceerde inlaatcombinatie is geschikt van
de door ons geleverde boilers.

rub stekker

Hittebestendige en waterdichte (IP44) rubberen stekker
geschikt voor 16A, 230Vac, geschikt om te worden
toegepast voor de keramische heaters in combinatie met de
neopreenkabel.

neopreenkabel per mtr, 3x1mm2

Hittebestendige neopreen kabel, 3x1mm2, geschikt om te
worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

€ 31.76

€ 6.81

€ 3.33
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Handen drogers

schloss-hd102-1500-wit

Een handdroger is een elektrisch apparaat dat gebruikt kan
worden om de handen te drogen.Het apparaat blaast
warme/koude (verschilt per droger) lucht over de handen,
waardoor het daarop aanwezige water verdampt. Het
schakelt aan door een druk op de knop of doordat een
sensor waarneemt dat er een hand onder/in het apparaat
wordt gestoken. 

schloss-hd252-2300-silv

Een handdroger is een elektrisch apparaat dat gebruikt kan
worden om de handen te drogen.Het apparaat blaast
warme/koude (verschilt per droger) lucht over de handen,
waardoor het daarop aanwezige water verdampt. Het
schakelt aan door een druk op de knop of doordat een
sensor waarneemt dat er een hand onder/in het apparaat
wordt gestoken. 

€ 149.74

€ 240.49
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Infrarood panelen

Premium paneel 700W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Premium paneel 600W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Premium paneel 300W, 595x595

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 398.84

€ 365.57

€ 245.17
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Infrarood panelen

GLD-incl-LED-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuurDe lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

GLD-incl-LED-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuurDe lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

GLD-incl-frame-60x120cm-600W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

€ 441.65

€ 378.13

€ 423.50
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GLD-incl-frame-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

GLD-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

GLD-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

€ 302.50

€ 287.38

€ 223.85
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KOR-85x120cm-1000W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-80x120cm-850W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x150cm-400W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 642.81

€ 600.46

€ 425.01
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Infrarood panelen

KOR-60x120cm-700W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x120cm-600W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x60cm-300W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 455.26

€ 425.01

€ 334.26
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KOR-32x125cm-330W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x100cm-270W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x75cm-200W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 394.76

€ 373.59

€ 331.24
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Infrarood panelen

KOR-32x50cm-100W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

RVS Heat paneel-680W-160'C

PROFITEER NU VAN 20% KORTING !! RVS HEAT paneel
welke behandeld is met een hoogwaardige matte lak, heeft
een afmeting van 600x900mm en een dikte van 25mm. De
behaalde temperatuur van dit paneel bedraagt 160'C bij een
omgevingstemperatuur van 15'C. Dit RVS paneel is geschikt
voor de industrie en wordt geleverd met zogenaamde C
beugels waardoor het paneel kan worden opgehangen aan
het plafond.

KOR-80x120cm-1000W

De 2HEAT 1000W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 304.01

€ 629.20

€ 487.03
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KOR-80x120cm-850W

De 2HEAT 850W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-60x120cm-700W-ATEX

De 2HEAT gekorrelde infraroodpaneel met de afmeting
595x1195mm, 700W, 14kg mag worden toegepast in ATEX
gebied, met als kenmerk: EX II 2G   Ex e II T3 Gb. Leverbaar
in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-60x120cm-700W

De 2HEAT 700W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 444.68

€ 530.89

€ 299.48
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KOR-60x120cm-600W

De 2HEAT 600W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-32x75cm-24V

De lage temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van kantoren, winkels,
appartementen en woningen maar ook voor de recreatie zijn
deze zeer geschikt. Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013,
Antraciet, Zilver, gebr. Wit

€ 269.23

€ 178.48

€ 205.70
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KOR-32x150cm-400W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x125cm-330W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x100cm-270W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

€ 269.23

€ 238.98

€ 217.80
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KOR-32x75cm-200W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x50cm-100W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

Schloss infraroodpaneel spiegel

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL (diverse
maten), 230V, 90W~320W, IP44, voor wandmontage incl.
spiegelklemmen.De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van badkamers
maar ook voor de recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte
van het spiegelpaneel is maar liefst 8mm.

€ 175.45

€ 148.23

€ 614.68
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sip-60x120cm-IP44-200W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 200W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

sip-60x90cm-IP44-150W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 150W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

sip-60x60cm-IP44-100W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 100W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

€ 347.88

€ 302.50

€ 226.88
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gs-zwrt-80x120cm-850W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-80x120cm-850W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-spiegel-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 787.99

€ 791.01

€ 726.64
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gs-zwrt-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-spiegel-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 541.39

€ 541.39

€ 433.54



89
Infrarood panelen

gs-zwrt-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

Schloss IR paneel wit 450W, 60x80

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur wit.

€ 384.42

€ 384.42

€ 217.68
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Schloss IR paneel wit 580W, 60x100

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel wit 700W, 60x120

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel zwart 580W, 60x100

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur zwart.

€ 266.08

€ 326.58

€ 266.08
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Schloss IR paneel zwart 700W, 60x120

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur zwart.

Schloss IR paneel spiegel 350W, 60x60

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 350Watt met een maatvoering 60x60cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 450W, 60x80

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur Spiegel.

€ 325.49

€ 229.78

€ 290.28
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Schloss IR paneel spiegel 580W, 60x100

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 700W, 60x120

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel 350W, 60x60cm

TOPHEAT infrarood paneel, 350 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

€ 338.68

€ 348.37

€ 173.78
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Schloss IR paneel 1100W, 100x100cm

TOPHEAT infrarood paneel, 1100 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 580W, 60x100cm

TOPHEAT infrarood paneel, 580 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 700W, 60x120cm

TOPHEAT infrarood paneel, 700 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

€ 330.33

€ 222.64

€ 281.64
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Aluminium frame tbv 300W paneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij de 300Watt infrarood panelen.  De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

Aluminium frame tbv 600/700W paneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij 600 of 700 Watt infrarood panelen. De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

isolatiedeken-tbv-300W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

€ 97.71

€ 112.08

€ 90.75
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isolatiedeken-tbv-600W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

isolatiedeken-tbv-700W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

voetsteun-support-rvs

De RVS voetsteun, ook wel support genoemd, kan worden
toegepast om de Romer, 2HEAT en diverse andere panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doetreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

€ 112.53

€ 112.53

€ 42.35
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voetsteun-support-aluminium

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de 2HEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doetreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

Beugel tbv 600mm paneel

Beugel tbv 600mm paneel

€ 42.35

€ 130.47



97
Stoel verwarming

SSS-verw12-40x40cm-10W-12V

De Schloss Stoelverwarming Systeem (SSS) is ideaal toe te
passen voor stoelen bij terrassen, restaurants en andere
soortgelijke situaties. De Schloss Stoelverwarming Systeem
(SSS) heeft een afmeting van 400x400mm en een dikte van
12mm.

SSS-verw24-40x40cm-10W-24V

De Schloss Stoelverwarming Systeem (SSS) is ideaal toe te
passen voor stoelen bij terrassen, restaurants en andere
soortgelijke situaties. De Schloss Stoelverwarming Systeem
(SSS) heeft een afmeting van 400x400mm en een dikte van
12mm.

€ 121.00

€ 121.00
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(vloer-) verwarmingsbuis

Buis 14x2mm/5000

PE-RT buis wordt veelal gebruikt voor conventionele
vloerverwarming. De buis is KIWA/KOMO gekeurd.Deze buis
heeft een dikte van 2mm en bestaat uit minimaal drie lagen.
Lengte in meter: 5000

Buis 16x2mm/5000

PE-RT buis wordt veelal gebruikt voor conventionele
vloerverwarming. De buis is KIWA/KOMO gekeurd.Deze buis
heeft een dikte van 2mm en bestaat uit minimaal drie lagen.
Lengte in meter: 5000

Buis 20x2mm/5000

PE-RT buis wordt veelal gebruikt voor conventionele
vloerverwarming. De buis is KIWA/KOMO gekeurd.Deze buis
heeft een dikte van 2mm en bestaat uit minimaal drie lagen.
Lengte in meter: 5000

€ 0.94

€ 0.97

€ 1.21
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(vloer-) verwarmingsbuis

Buis 14x2mm /10000

PE-RT buis wordt veelal gebruikt voor conventionele
vloerverwarming. De buis is KIWA/KOMO gekeurd.Deze buis
heeft een dikte van 2mm en bestaat uit minimaal drie lagen.
Lengte in meter: 10000

Buis 16x2mm /10000

PE-RT buis wordt veelal gebruikt voor conventionele
vloerverwarming. De buis is KIWA/KOMO gekeurd.Deze buis
heeft een dikte van 2mm en bestaat uit minimaal drie lagen.
Lengte in meter: 10000

Buis 20x2mm /10000

PE-RT buis wordt veelal gebruikt voor conventionele
vloerverwarming. De buis is KIWA/KOMO gekeurd.Deze buis
heeft een dikte van 2mm en bestaat uit minimaal drie lagen.
Lengte in meter: 10000

€ 0.91

€ 0.94

€ 1.19
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Anti schimmel

ast-67cm-15W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-40cm-9W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-34cm-7W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 45.77

€ 45.77

€ 45.77
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Anti schimmel

ast-23cm-5W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

asgb-10x300cm-60W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x250cm-50W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 45.77

€ 46.42

€ 45.96
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Anti schimmel

asgb-10x200cm-40W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x150cm-30W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 44.99

€ 43.55
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Anti schimmel

asgb-10x100cm-20W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x50cm-10W-110W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x300cm-180W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 42.86

€ 41.42

€ 46.42



104
Anti schimmel

asgb-10x250cm-150W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x200cm-120W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x150cm-90W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 45.96

€ 44.99

€ 43.55



105
Anti schimmel

asgb-10x100cm-60W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

asgb-10x50cm-30W-330W/m2

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

ast-45cm-10W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 42.86

€ 41.42

€ 40.29



106
Anti schimmel

ast-70cm-15W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-85cm-18W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-135cm-30W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 42.19

€ 42.88

€ 43.97



107
Anti schimmel

ast-230cm-50W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-320cm-70W-24V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-23cm-5W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 48.63

€ 52.96

€ 52.96



108
Anti schimmel

ast-34cm-7W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-40cm-9W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-67cm-15W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 52.96

€ 52.96



109
Anti schimmel

ast-110cm-24W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-160cm-35W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast-110cm-24W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 52.96

€ 52.96

€ 45.77



110
Anti schimmel

ast-160cm-35W-12V

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ASGB-050-10

De 2HEAT Anti Schimmel gaasband heeft een breedte van
100mm, en een dikte van maximaal 3mm, en kan voor tal
van toepassingen worden gebruikt.Het vermogen per
vierkante meter bedraagt 110W of 330W.De 2HEAT Anti
Schimmel gaasband kan ook achter tegels worden
gemonteerd, maar het kan ook in de stuck worden
verwerkt.Aansluitspanning 230V.  Aansluitkabel met een
lengte van 100cm, zonder stekker.

€ 45.77

€ 34.94



111
3mm matten MDIR

3mm mat, E-mat/MDIR-50X100 - 0,5m2 - 75W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X200 - 1m2 - 155W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X300 - 1,5m2 - 232,5W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 57.64

€ 75.12

€ 99.57



112
3mm matten MDIR

3mm mat, E-mat/MDIR-50X400 - 2m2 - 310W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X500 - 2,5m2 - 387,5W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X600 - 3m2 - 465W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 124.04

€ 141.50

€ 162.47



113
3mm matten MDIR

3mm mat, E-mat/MDIR-50X800 - 4m2 - 620W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1000 - 5m2 - 775W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1200 - 6m2 - 930W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 200.90

€ 256.80

€ 296.98



114
3mm matten MDIR

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1400 - 7m2 - 1085W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1600 - 8m2 - 1240W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X1800 - 9m2 - 1395W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 323.18

€ 372.10

€ 393.06



115
3mm matten MDIR

3mm mat, E-mat/MDIR-50X2000 - 10m2 - 1550W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X2400 - 12m2 - 1860W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat, E-mat/MDIR-50X3000 - 15m2 - 2325W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 431.50

€ 487.40

€ 592.21



116
4mm matten MHH

4mm mat, MHH-50X200cm, 1,0m2, 140W, 230V

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X320 - 1,6m2 - 224W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X420 - 2,1m2 - 294W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 52.95

€ 82.90

€ 94.92



117
4mm matten MHH

4mm mat, MHH-50X540 - 2,7m2 - 378W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X680 - 3,4m2 - 476W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X760 - 3,8m2 - 532W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 106.27

€ 125.78

€ 144.21



118
4mm matten MHH

4mm mat, MHH-50X960 - 4,8m2 - 672W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X1140 - 5,7m2 - 798W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X1560 - 7,8m2 - 1092W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 139.80

€ 195.43

€ 273.52



119
4mm matten MHH

4mm mat, MHH-50X1800 - 9m2 - 1260W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X2200- 11m2 - 1540W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X2540- 12,7m2 - 1778W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 312.49

€ 338.45

€ 380.70



120
4mm matten MHH

4mm mat, MHH-50X2800- 14m2 - 1960W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat, MHH-50X3200- 16m2 - 2240W

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 464.19

€ 562.52



121
Canvasdoek (met LED)

canvas-80x80cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

canvas-40x120cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

canvas-40x60cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

€ 426.22

€ 356.65

€ 302.20



122
Canvasdoek (met LED)

canvas-80x80cm-200W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

canvas-40x120cm-150W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

canvas-40x60cm-60W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

€ 305.22

€ 235.65

€ 181.20



123
HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-50cm-151W-300cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-250W-500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-390W-780cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 111.68

€ 150.66

€ 204.65



124
HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-50cm-505W-1000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-620W-1240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-790W-1580cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 248.93

€ 305.14

€ 372.89
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-50cm-1000W-2000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1180W-2360cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1400W-2800cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 449.33

€ 532.52

€ 624.78
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-50cm-1740W-3480cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2000W-4000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2420W-4840cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 761.88

€ 889.48

€ 1,056.06
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-50cm-2810W-5620cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3140W-6280cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3470W-6940cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,219.98

€ 1,334.29

€ 1,508.81
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-50cm-3960W-7920cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-151W-200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-250W-333cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,724.27

€ 98.37

€ 128.47
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HTL mat 6 mm

mat HTL 150W/m2-50cm-390W-520cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-505W-667cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-620W-827cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 170.04

€ 204.57

€ 250.12
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HTL mat 6 mm

mat HTL 150W/m2-50cm-790W-1053cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1000W-1333cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1180W-1573cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 302.79

€ 360.60

€ 427.82
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HTL mat 6 mm

mat HTL 150W/m2-50cm-1400W-1867cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1740W-2320cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2000W-2667cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 500.55

€ 607.48

€ 712.01
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HTL mat 6 mm

mat HTL 150W/m2-50cm-2420W-3227cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2810W-3747cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3140W-4187cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 841.33

€ 970.65

€ 1,055.66



133
HTL mat 6 mm

mat HTL 150W/m2-50cm-3470W-4627cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3960W-5280cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-151W-201cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,200.91

€ 1,372.89

€ 111.76
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-75cm-250W-335cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-390W-523cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-505W-670cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 150.78

€ 204.84

€ 249.19
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-75cm-620W-831cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-790W-1059cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1000W-1340cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 305.44

€ 373.29

€ 449.84
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HTL mat 6 mm

mat HTL 100W/m2-75cm-1180W-1581cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1400W-1876cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 533.11

€ 625.47
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1
Warmte matten

WVM 50x60cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 60x70cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 40x110cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

€ 50.92

€ 73.60

€ 76.00



2
Warmte matten

WVM48-4050

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 48Vac/dc.

€ 69.65



3
Appendages

Plugin dimmer 150W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

Plugin dimmer 300W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

Plugin dimmer 3000W

De Schloss 3000W plugin dimmer is een heel eenvoudige
dimmer voor binnen gebruik. De dimmer steekt U in het
stopkontakt en de stekker van het apparaat steekt U in de
plugin dimmer. De dimmers maken gebruiken van het
zogenaamde “aansnijden van de fase” techniek. Deze
dimmer is voorzien van een aan/uit schakelaar (onderzijde)
en is thermisch beveiligd @60'C middels een bi metaal.

€ 10.59

€ 10.59

€ 108.90



4
Appendages

Auto adapter 12-24V

meerprijs van 2x2mm- 2x4mm antislip (2 laags), per m²

meerprijs van 2x2mm > 2x4mm antislip (2 laags), per m²

€ 13.61

€ 48.40



5
Warme voetenmat

wvm-40x60-45~60w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-50x90-96~128w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-60x70-90~120w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

€ 69.65

€ 106.50

€ 99.97



6
Warme voetenmat

wvm-40x110-90~120w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-60x110-135~180w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-40x50-60~80w-incl-dimmer

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

€ 102.58

€ 127.85

€ 69.65



7
Warme voetenmat

wvm-ip67-40x60-70~80w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
IP67 - Spatwaterdicht. ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL
VLOEREN

wvm-ip67-50x80-70~80w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
IP67 - Spatwaterdicht.

WVM-40x50cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

€ 96.80

€ 96.80

€ 56.13
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Warme voetenmat

WVM-50x60cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

WVM-60x70cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

WVM-60x110cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

€ 61.75

€ 89.26

€ 113.98
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Warme voetenmat

WVM-40x110cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

wvm12V-40x50-36w

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 24Vac/dc.

wvm24V-40x60-30w

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 24Vac/dc.

€ 92.17

€ 69.65

€ 69.65
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Warme voetenmat

wvm24V-40x50-30w

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 24Vac/dc.

WVM48-4050

De SCHLOSS Mid Power Warme Voeten Mat is uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude
voeten krijgt. De warmtemat houdt in dit geval de voeten
maar ook het lichaam warm.  Ideaal voor in caravans of
andere ruimtes.  Deze warme voeten matten werken op een
spanning van 48Vac/dc.

WVM 30x50cm 150W (Bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

€ 69.65

€ 69.65

€ 46.28
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Warme voetenmat

WVM 50x60cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 60x70cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 40x110cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

€ 50.92

€ 73.60

€ 76.00
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Rubberen mat

Rub-200Wm2-40x50cm-36W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-40x60cm-43W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-60x90cm-96W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 79.80

€ 86.55

€ 161.23
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Rubberen mat

Rub-200Wm2-30x25cm-10

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-30x50cm-23

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-30x75cm-35

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 54.67

€ 66.37

€ 78.08
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Rubberen mat

Rub-300Wm2-12V-25x75cm-36W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-400Wm2-60x30cm-64W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-400Wm2-60x90cm-194W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 87.34

€ 103.62

€ 228.47



15
Rubberen mat

Rub-400Wm2-60x60cm-129W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-400Wm2-60x120cm-220W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-600Wm2-25x25cm-24W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 600W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 166.07

€ 296.99

€ 67.86
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Rubberen mat

Rub-600Wm2-25x50cm-66W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 600W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-600Wm2-25x75cm-84W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 600W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-12V-25x25cm-12W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 77.60

€ 87.34

€ 67.86
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Rubberen mat

Rub-300Wm2-12V-25x50cm-27W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-24V-25x25cm-12W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-300Wm2-24V-25x50cm-27W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 77.60

€ 67.86

€ 77.60
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Rubberen mat

Rub-300Wm2-24V-25x75cm-36W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 300W/m2,
snoer zwart/rood met een lengte van 150cm (zonder
connector of adapter)..Deze rubberen warmte matten, met
een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht uitgevoerd en zijn
voor allerlei toepassingen te gebruiken!Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde. Voorzien van een
antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-400Wm2-230V-36x80cm-70W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
rubberen kabel 500cm met stekkerDeze rubberen warmte
matten, met een dikte van 8~9mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.
Ideaal voor buiten toepassingen.

Rub-400Wm2-230V-60x80cm-135W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
rubberen kabel 500cm met stekkerDeze rubberen warmte
matten, met een dikte van 8~9mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.
Ideaal voor buiten toepassingen.

€ 87.34

€ 272.20

€ 366.23
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Droogloop mat

DRG-60W-40x60cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

DRG-140W-60x80cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

DRG-300W-80x120cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

€ 111.30

€ 154.64

€ 272.20
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Droogloop mat

DRG-370W-90x150cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

DRG-595W-180x120cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

doorloopmat-antra-40x60cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 482.56

€ 606.31

€ 9.68
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Droogloop mat

doorloopmat-antra-60x80cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-80x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-90x150cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 20.57

€ 42.96

€ 58.99
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Droogloop mat

doorloopmat-antra-180x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

doorloopmat-antra-180x120cm

Met deze deurmat loopt u niet alleen met droge, maar ook
schone schoenen naar binnen. Deze mat is gemaakt van
100% polypropeen, een stevig en slijtvast kunststof. De
achterzijde is voorzien van anti-slipmateriaal, zodat de
deurmat ook op een gladde tegelvloer stevig blijft liggen.
Dat is natuurlijk wel zo veilig en gemakkelijk.

€ 94.68

€ 94.68
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Karpet- verwarmer

KARP-180x280cm-610W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-140x200cm-330W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-50x250cm-200W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 329.94

€ 235.04

€ 78.35
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Karpet- verwarmer

KARP-50x200cm-160W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-50x100cm-80W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-150x250cm-525W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 71.09

€ 56.72

€ 222.01
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Karpet- verwarmer

KARP-150x200cm-420W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-150x100cm-210W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-140x300cm-675W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 195.87

€ 130.56

€ 235.16
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Karpet- verwarmer

KARP-100x450cm-675W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-200x150cm-450W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-100x300cm-450W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 235.16

€ 171.01

€ 171.01
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Karpet- verwarmer

KARP-100x150cm-225W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 124.09
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Infrarood panelen

KOR-32x50cm-100W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x75cm-200W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x100cm-270W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

€ 148.23

€ 175.45

€ 217.80
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Infrarood panelen

KOR-32x125cm-330W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-60x120cm-600W

De 2HEAT 600W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 238.98

€ 178.48

€ 269.23
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Infrarood panelen

KOR-60x120cm-700W

De 2HEAT 700W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-32x150cm-400W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-80x120cm-850W

De 2HEAT 850W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 299.48

€ 269.23

€ 444.68
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Infrarood panelen

KOR-80x120cm-1000W

De 2HEAT 1000W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-32x75cm-24V

De lage temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van kantoren, winkels,
appartementen en woningen maar ook voor de recreatie zijn
deze zeer geschikt. Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013,
Antraciet, Zilver, gebr. Wit

Aluminium frame tbv 300W paneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij de 300Watt infrarood panelen.  De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

€ 487.03

€ 205.70

€ 97.71
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Infrarood panelen

Aluminium frame tbv 600/700W paneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij 600 of 700 Watt infrarood panelen. De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

voetsteun-support-rvs

De RVS voetsteun, ook wel support genoemd, kan worden
toegepast om de Romer, 2HEAT en diverse andere panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doetreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

voetsteun-support-aluminium

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de 2HEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doetreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

€ 112.08

€ 42.35

€ 42.35
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GLD-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

GLD-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

GLD-incl-frame-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

€ 223.85

€ 287.38

€ 302.50
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GLD-incl-frame-60x120cm-600W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

GLD-incl-LED-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuurDe lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

GLD-incl-LED-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuurDe lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 423.50

€ 378.13

€ 441.65
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KOR-32x50cm-100W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x75cm-200W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x100cm-270W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 304.01

€ 331.24

€ 373.59
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KOR-32x125cm-330W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x60cm-300W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x120cm-600W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 394.76

€ 334.26

€ 425.01
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KOR-60x120cm-700W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x150cm-400W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-80x120cm-850W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 455.26

€ 425.01

€ 600.46
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KOR-85x120cm-1000W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

canvas-40x60cm-60W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

canvas-40x120cm-150W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

€ 642.81

€ 181.20

€ 235.65
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canvas-80x80cm-200W-IPx4

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. Inclusief: aansluitsnoer met stekker een
aan/uit schakelaar.

canvas-40x60cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

canvas-40x120cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

€ 305.22

€ 302.20

€ 356.65
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canvas-80x80cm-LED

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) met afstandbediening.Met de laag
niveau verwarming kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van
warmte voorzien.Via een email levert u de afbeelding aan en
wij maken er een mooi schilderij van gemaakt naar uw
wensen.

gs-wit-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-zwrt-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 426.22

€ 384.42

€ 384.42
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gs-spiegel-60x60cm-300W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-zwrt-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 433.54

€ 541.39

€ 541.39
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gs-spiegel-60x120cm-600W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-wit-80x120cm-850W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

gs-zwrt-80x120cm-850W

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 726.64

€ 791.01

€ 787.99
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Beugel tbv 600mm paneel

Beugel tbv 600mm paneel

sip-60x60cm-IP44-100W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 100W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

sip-60x90cm-IP44-150W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 150W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

€ 130.47

€ 226.88

€ 302.50
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sip-60x120cm-IP44-200W

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 200W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

Schloss IR paneel 350W, 60x60cm

TOPHEAT infrarood paneel, 350 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 580W, 60x100cm

TOPHEAT infrarood paneel, 580 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

€ 347.88

€ 173.78

€ 222.64
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Schloss IR paneel 700W, 60x120cm

TOPHEAT infrarood paneel, 700 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 1100W, 100x100cm

TOPHEAT infrarood paneel, 1100 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel wit 450W, 60x80

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur wit.

€ 281.64

€ 330.33

€ 217.68
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Schloss IR paneel wit 580W, 60x100

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel wit 700W, 60x120

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel zwart 580W, 60x100

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur zwart.

€ 266.08

€ 326.58

€ 266.08
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Schloss IR paneel zwart 700W, 60x120

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur zwart.

Schloss IR paneel spiegel 350W, 60x60

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 350Watt met een maatvoering 60x60cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 450W, 60x80

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur Spiegel.

€ 325.49

€ 229.78

€ 290.28
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Schloss IR paneel spiegel 580W, 60x100

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 700W, 60x120

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur Spiegel.

isolatiedeken-tbv-300W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

€ 338.68

€ 348.37

€ 90.75
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isolatiedeken-tbv-600W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

isolatiedeken-tbv-700W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

Premium paneel 300W, 595x595

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 112.53

€ 112.53

€ 245.17
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Premium paneel 600W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Premium paneel 700W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 365.57

€ 398.84
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Korrel panelen

KOR-32x50cm-100W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x75cm-200W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-32x100cm-270W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

€ 148.23

€ 175.45

€ 217.80
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Korrel panelen

KOR-32x125cm-330W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-60x120cm-600W

De 2HEAT 600W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 238.98

€ 178.48

€ 269.23
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Korrel panelen

KOR-60x120cm-700W

De 2HEAT 700W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-32x150cm-400W

De 2HEAT infrarood stralingspanelen 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. Leverbaar in 4
kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr. Wit

KOR-80x120cm-850W

De 2HEAT 850W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

€ 299.48

€ 269.23

€ 444.68
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Korrel panelen

KOR-80x120cm-1000W

De 2HEAT 1000W infrarood stralingspanelen 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.
Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013, Antraciet, Zilver, gebr.
Wit

KOR-32x75cm-24V

De lage temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van kantoren, winkels,
appartementen en woningen maar ook voor de recreatie zijn
deze zeer geschikt. Leverbaar in 4 kleuren: RAL1013,
Antraciet, Zilver, gebr. Wit

GLD-60x120cm-600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

€ 487.03

€ 205.70

€ 287.38



28
Korrel panelen

KOR-32x50cm-100W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x75cm-200W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x100cm-270W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 304.01

€ 331.24

€ 373.59
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Korrel panelen

KOR-32x125cm-330W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x60cm-300W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-60x120cm-600W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 394.76

€ 334.26

€ 425.01
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Korrel panelen

KOR-60x120cm-700W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-32x150cm-400W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

KOR-80x120cm-850W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 455.26

€ 425.01

€ 600.46
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Korrel panelen

KOR-85x120cm-1000W-LED

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond)De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

isolatiedeken-tbv-300W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

isolatiedeken-tbv-600W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

€ 642.81

€ 90.75

€ 112.53
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Korrel panelen

isolatiedeken-tbv-700W-korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

Premium paneel 300W, 595x595

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Premium paneel 600W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 112.53

€ 245.17

€ 365.57
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Korrel panelen

Premium paneel 700W, 595x1195

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 398.84
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Gladde panelen

GLD-60x60cm-300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

GLD-incl-frame-60x60cm-300W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

GLD-incl-frame-60x120cm-600W

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen 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.

€ 223.85

€ 302.50

€ 423.50
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1
Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 50 of
200W/m2. De verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm
totaal): ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 200W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan worden
gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

Verw-folie-13cm-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
13m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 35.00

€ 35.16

€ 412.91
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Verwarmings folie

Verw-folie-26cm-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
26m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

Verw-folie-20cm-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

€ 825.83

€ 635.25

€ 635.25
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Verwarmings folie

Verw-folie-20cm-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-200W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 635.25

€ 635.25

€ 635.25
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Verwarmings folie

Verw-folie-20cm-400W/m2-48V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-600W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-30cm-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 30m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 635.25

€ 635.25

€ 635.25
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Verwarmings folie

Verw-folie-40cm-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 40m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-50cm-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-50cm-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 907.50

€ 1,134.38

€ 1,134.38
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Verwarmings folie

Verw-folie-50cm-400W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-60cm-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 60m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-75cm-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,134.38

€ 1,361.25

€ 1,701.56



7
Verwarmings folie

Verw-folie-75cm-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-75cm-400W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

13cm breed, incl kabel-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200 of 800W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium verwarming
en dergelijk. Let op: 2-in-serie

€ 1,701.56

€ 1,701.56

€ 31.00
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Verwarmings folie

20cm breed, incl kabel-600W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

20cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

20cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 31.88

€ 31.88

€ 31.88
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Verwarmings folie

20cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

20cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

26cm breed, incl kabel-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(26cm breed, 200~800W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium verwarming
en dergelijk. LET OP: 2-in-serie

€ 50.30

€ 31.88

€ 32.65
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Verwarmings folie

30cm breed, incl kabel-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-50W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 50W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 31.88

€ 34.42

€ 34.42
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Verwarmings folie

40cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 34.42

€ 34.42

€ 34.42
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Verwarmings folie

50cm breed, incl kabel-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

50cm breed, incl kabel-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

60cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 35.09

€ 35.09

€ 36.97
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Verwarmings folie

60cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

60cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

60cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 36.97

€ 36.97

€ 36.97
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Verwarmings folie

75cm breed, incl kabel-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

PTC verw-folie, 30cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

€ 37.97

€ 12.10

€ 41.38
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Verwarmings folie

PTC verw-folie, 60cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

PTC verw-folie, 90cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

€ 41.38

€ 41.38
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Verwarmings folie per rol

Verw-folie-13cm-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
13m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-26cm-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
26m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-600W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 412.91

€ 825.83

€ 635.25
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Verwarmings folie per rol

Verw-folie-20cm-400W/m2-48V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-200W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 635.25

€ 635.25

€ 635.25
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Verwarmings folie per rol

Verw-folie-20cm-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-20cm-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

Verw-folie-20cm-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

€ 635.25

€ 635.25

€ 635.25
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Verwarmings folie per rol

Verw-folie-30cm-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 30m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-40cm-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 40m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-50cm-400W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 635.25

€ 907.50

€ 1,134.38
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Verwarmings folie per rol

Verw-folie-50cm-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-50cm-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-60cm-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 60m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,134.38

€ 1,134.38

€ 1,361.25



21
Verwarmings folie per rol

Verw-folie-75cm-400W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-75cm-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw-folie-75cm-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,701.56

€ 1,701.56

€ 1,701.56
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Verwarmings folie + kabel

75cm breed, incl kabel-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

60cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

60cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 37.97

€ 36.97

€ 36.97
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Verwarmings folie + kabel

60cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

60cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

50cm breed, incl kabel-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 36.97

€ 36.97

€ 35.09
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Verwarmings folie + kabel

50cm breed, incl kabel-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 35.09

€ 34.42

€ 34.42
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Verwarmings folie + kabel

40cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

40cm breed, incl kabel-50W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 50W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 34.42

€ 34.42

€ 34.42
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Verwarmings folie + kabel

30cm breed, incl kabel-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

26cm breed, incl kabel-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(26cm breed, 200~800W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium verwarming
en dergelijk. LET OP: 2-in-serie

20cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 31.88

€ 32.65

€ 31.88
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Verwarmings folie + kabel

20cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

20cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

20cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 50.30

€ 31.88

€ 31.88
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Verwarmings folie + kabel

20cm breed, incl kabel-600W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

13cm breed, incl kabel-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200 of 800W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium verwarming
en dergelijk. Let op: 2-in-serie

PTC verw-folie, 30cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

€ 31.88

€ 31.00

€ 41.38
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Verwarmings folie + kabel

PTC verw-folie, 60cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

PTC verw-folie, 90cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 50 of
200W/m2. De verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm
totaal): ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 41.38

€ 41.38

€ 35.00
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Verwarmings folie + kabel

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 200W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan worden
gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 35.16
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Ontkoppelingsmat, per m²

Ontkoppelingsmat, per m2

Ontkoppelingsmat per m2, 100cm breed, 5.5mm dik,
Warmup DCM Pro (zelfklevend)Barsten in de tegelbekleding
ontstaan meestal door vormveranderingen en barsten in de
ondergrond. In vakkringen weet men nu dat beton en
dekvloer bij het uitharden "krimpen" en dat vooral
krimpende en verwarmde dekvloeren ook later nog
vervormingen kunnen vertonen.

€ 22.69
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Laminaat verwarming

DFM-50x300cm-225W-230V

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

DFM-50x600cm-450W-230V

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

DFM-50x900cm-675W-230V

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

€ 93.84

€ 140.76

€ 204.91
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Carbondoek

carbondoek-50cm-1500W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

carbondoek-50cm-1000W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

carbondoek-50cm-800W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

€ 105.88

€ 105.88

€ 105.88
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Carbondoek

carbondoek-50cm-400W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

carbondoek-26cm-1500W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

carbondoek-26cm-1000W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

€ 105.88

€ 145.20

€ 145.20
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Carbondoek

carbondoek-26cm-800W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

carbondoek-26cm-400W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

€ 145.20

€ 145.20
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Dry wall heating

DWS-75-220-600, verwarmingselement

Om muren versneld te drogen, bijvoorbeeld bij waterschade,
hebben wij het Dry Wall Systeem ontwikkeld (DWS). Het Dry
Wall Systeem bestaat uit een verwarmingselement met de
maatvoering 75cm x 220cm of 150cmx220cm waarbij één
zijde is voorzien van hoogwaardige isolatie. Elke dry wall
heater is voorzien van een rubberen aansluitkabel met een
lengte van 500cm

DWS-150-220-1300, verwarmingselement

Om muren versneld te drogen, bijvoorbeeld bij waterschade,
hebben wij het Dry Wall Systeem ontwikkeld (DWS). Het Dry
Wall Systeem bestaat uit een verwarmingselement met de
maatvoering 75cm x 220cm of 150cmx220cm waarbij één
zijde is voorzien van hoogwaardige isolatie. Elke dry wall
heater is voorzien van een rubberen aansluitkabel met een
lengte van 500cm

Telescoopsteun, maximaal 290cm, per 2st

Een set van 2 stuks telescoopsteunen met een lengte tot
290cm.

€ 243.57

€ 393.98

€ 95.17
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Heatpads / Terrarium verwarming

TerHeat 2020

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

TerHeat 3020

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

htp-20x100cm-120W-600W/m2

De Heatpads kunnen voor diverse doeleinden worden
gebruikt, zoals terrarium verwarming. De Heatpads zijn
voorzien van bi-metalen waardoor deze niet warmer kan
worden als 60'C. Middels de bijgeleverde dimmer kan de
temperatuur worden bepaald. Voorzien van snoer met
stekker en aan/uit schakelaar, 200cm

€ 24.20

€ 27.23

€ 69.58
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Heatpads / Terrarium verwarming

htp-20x75cm-90W-600W/m2

De Heatpads kunnen voor diverse doeleinden worden
gebruikt, zoals terrarium verwarming. De Heatpads zijn
voorzien van bi-metalen waardoor deze niet warmer kan
worden als 60'C. Middels de bijgeleverde dimmer kan de
temperatuur worden bepaald. Voorzien van snoer met
stekker en aan/uit schakelaar, 200cm

htp-20x50cm-60W-600W/m2

De Heatpads kunnen voor diverse doeleinden worden
gebruikt, zoals terrarium verwarming. De Heatpads zijn
voorzien van bi-metalen waardoor deze niet warmer kan
worden als 60'C. Middels de bijgeleverde dimmer kan de
temperatuur worden bepaald. Voorzien van snoer met
stekker en aan/uit schakelaar, 200cm

htp-20x25cm-30W-600W/m2

De Heatpads kunnen voor diverse doeleinden worden
gebruikt, zoals terrarium verwarming. De Heatpads zijn
voorzien van bi-metalen waardoor deze niet warmer kan
worden als 60'C. Middels de bijgeleverde dimmer kan de
temperatuur worden bepaald. Voorzien van snoer met
stekker en aan/uit schakelaar, 200cm

€ 65.04

€ 60.50

€ 55.96
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Heatpads / Terrarium verwarming

htp-A5-14x42cm-11W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS A5-4 (148x420mm) zijn gebaseerd op
de IR verwarmingsfolie welke een A5-4 afmeting hebben. De
HEATPADS A5-4 zijn extra gelamineerd met dikte van
250micron.  Het vermogen bedraagt 200W/m2 en zijn
voorzien van aansluitsnoer 200cm met schakelaar en
aangegoten stekker.

htp-A5-29x14cm-8W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS A5-3 (148x297mm) zijn gebaseerd op
de IR verwarmingsfolie welke een A5-3 afmeting hebben. De
HEATPADS A5-3 zijn extra gelamineerd met dikte van
250micron.  Het vermogen bedraagt 200W/m2 en zijn
voorzien van aansluitsnoer 200cm met schakelaar en
aangegoten stekker.

htp-A5-14x59cm-16W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS A5-2 (148x594mm) zijn gebaseerd op
de IR verwarmingsfolie welke een A5-2 afmeting hebben. De
HEATPADS A5-2 zijn extra gelamineerd met dikte van
250micron.  Het vermogen bedraagt 200W/m2 en zijn
voorzien van aansluitsnoer 200cm met schakelaar en
aangegoten stekker.

€ 21.94

€ 21.11

€ 23.11
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Heatpads / Terrarium verwarming

htp-A5-21x14cm-6W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS PLUS A5 (met thermische beveiliging
@60'C) zijn gebaseerd op de IR verwarmingsfolie welke een
A5 afmeting hebben. De HEATPADS A5 zijn extra
gelamineerd met dikte van 250micron.  Het vermogen
bedraagt 200W/m2 en zijn voorzien van aansluitsnoer
200cm met schakelaar en aangegoten stekker.

htp-A4-21x29cm-11W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS PLUS A4 (met thermische beveiliging
@60'C) zijn gebaseerd op de IR verwarmingsfolie welke een
A4 afmeting hebben. De HEATPADS A4 zijn extra
gelamineerd met dikte van 250micron.  Het vermogen
bedraagt 200W/m2 en zijn voorzien van aansluitsnoer
200cm met aan/uit schakelaar en aangegoten stekker. 

htp-A3-42x29cm-22W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS PLUS A3 (met thermische beveiliging
@60'C) zijn gebaseerd op de IR verwarmingsfolie welke een
A3 afmeting hebben. De HEATPADS A4 zijn extra
gelamineerd met dikte van 250micron.  Het vermogen
bedraagt 200W/m2 en zijn voorzien van aansluitsnoer
200cm met aan/uit schakelaar en aangegoten stekker. 

€ 20.55

€ 21.96

€ 24.78
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Heatpads / Terrarium verwarming

htp-A2-42x59cm-45W-200W/m2

De 2HEAT HEATPADS A2 zijn gebaseerd op de IR
verwarmingsfolie welke een A2 afmeting hebben. De
HEATPADS A2 zijn extra gelamineerd met dikte van
250micron.  Het vermogen bedraagt 200W/m2 en zijn
voorzien van aansluitsnoer 200cm met aan/uit schakelaar en
aangegoten stekker. 

TerHeat 2030

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

TerHeat 2040

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

€ 30.43

€ 0.00

€ 0.00
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Heatpads / Terrarium verwarming

TerHeat 2050

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

TerHeat 2060

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

TerHeat 3030

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00
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Heatpads / Terrarium verwarming

TerHeat 3040

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

TerHeat 3050

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

TerHeat 3060

De Terra Heating elementen kunnen voor diverse
doeleinden worden gebruikt, zoals terrarium verwarming.
Door het lage vermogens zijn deze elementen niet beveiligd
met een bi metaal.

€ 0.00

€ 0.00

€ 0.00
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Spiegel verwarming

spvw-40x45cm-33W-200W/m2

2Heat Spiegelverwarming is een ca. 1 mm dun zelfklevend
verwarmingselement dat uw spiegel condensvrij houdt. Het
verwarmingselement is internationaal en KEMA
gecertificeerd en kan 100% veilig in uw badkamer worden
toegepast. Door het hoge vermogen wordt de spiegel in
korte tijd tot een temperatuur van circa 40°C verwarmd
waardoor deze niet meer beslaat.

spvw-50x80cm-80W-200W/m2

2Heat Spiegelverwarming is een ca. 1 mm dun zelfklevend
verwarmingselement dat uw spiegel condensvrij houdt. Het
verwarmingselement is internationaal en KEMA
gecertificeerd en kan 100% veilig in uw badkamer worden
toegepast. Door het hoge vermogen wordt de spiegel in
korte tijd tot een temperatuur van circa 40°C verwarmd
waardoor deze niet meer beslaat.

spvw-50x50cm-50W-200W/m2

2Heat Spiegelverwarming is een ca. 1 mm dun zelfklevend
verwarmingselement dat uw spiegel condensvrij houdt. Het
verwarmingselement is internationaal en KEMA
gecertificeerd en kan 100% veilig in uw badkamer worden
toegepast. Door het hoge vermogen wordt de spiegel in
korte tijd tot een temperatuur van circa 40°C verwarmd
waardoor deze niet meer beslaat.

€ 45.38

€ 93.78

€ 72.60
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Spiegel verwarming

spvw-50x100cm-100W-200W/m2

2Heat Spiegelverwarming is een ca. 1 mm dun zelfklevend
verwarmingselement dat uw spiegel condensvrij houdt. Het
verwarmingselement is internationaal en KEMA
gecertificeerd en kan 100% veilig in uw badkamer worden
toegepast. Door het hoge vermogen wordt de spiegel in
korte tijd tot een temperatuur van circa 40°C verwarmd
waardoor deze niet meer beslaat.

spvw-30x60cm-26W-200W/m2

2Heat Spiegelverwarming is een ca. 1 mm dun zelfklevend
verwarmingselement dat uw spiegel condensvrij houdt. Het
verwarmingselement is internationaal en KEMA
gecertificeerd en kan 100% veilig in uw badkamer worden
toegepast. Door het hoge vermogen wordt de spiegel in
korte tijd tot een temperatuur van circa 40°C verwarmd
waardoor deze niet meer beslaat.

spvw-30x30cm-12W-200W/m2

2Heat Spiegelverwarming is een ca. 1 mm dun zelfklevend
verwarmingselement dat uw spiegel condensvrij houdt. Het
verwarmingselement is internationaal en KEMA
gecertificeerd en kan 100% veilig in uw badkamer worden
toegepast. Door het hoge vermogen wordt de spiegel in
korte tijd tot een temperatuur van circa 40°C verwarmd
waardoor deze niet meer beslaat.

€ 111.93

€ 54.45

€ 39.33
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Spiegel verwarming

spvwg-50x60cm-60W

Nooit meer een beslagen spiegel in de badkamer is een
heerlijke luxe. Binnen een handomdraai is deze luxe voor uw
badkamerspiegel realiteit.Met het uiterst makkelijk te
installeren verwarmingselement van 2HEAT (Defrost Mirror
Pro), kunt u uw spiegel condensvrij houden.

spvwg-42x50cm-42W

Nooit meer een beslagen spiegel in de badkamer is een
heerlijke luxe. Binnen een handomdraai is deze luxe voor uw
badkamerspiegel realiteit.Met het uiterst makkelijk te
installeren verwarmingselement van 2HEAT (Defrost Mirror
Pro), kunt u uw spiegel condensvrij houden.

spvw-400W/m2-75x200cm-600W

Nooit meer een beslagen spiegel in de badkamer is een
heerlijke luxe. Binnen een handomdraai is deze luxe voor uw
badkamerspiegel realiteit.Met het uiterst makkelijk te
installeren verwarmingselement van 2HEAT, kunt u uw
spiegel condensvrij houden. Het product is geschikt voor
iedere spiegel, economisch in gebruik. Dit element kan ook
achter een houten plaat worden geplaatst.

€ 63.53

€ 49.91

€ 90.75
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Spiegel verwarming

spvw-400W/m2-75x150cm-450W

Nooit meer een beslagen spiegel in de badkamer is een
heerlijke luxe. Binnen een handomdraai is deze luxe voor uw
badkamerspiegel realiteit.Met het uiterst makkelijk te
installeren verwarmingselement van 2HEAT, kunt u uw
spiegel condensvrij houden. Het product is geschikt voor
iedere spiegel, economisch in gebruik. Dit element kan ook
achter een houten plaat worden geplaatst.

spvw-400W/m2-75x100cm-300W

Nooit meer een beslagen spiegel in de badkamer is een
heerlijke luxe. Binnen een handomdraai is deze luxe voor uw
badkamerspiegel realiteit.Met het uiterst makkelijk te
installeren verwarmingselement van 2HEAT, kunt u uw
spiegel condensvrij houden. Het product is geschikt voor
iedere spiegel, economisch in gebruik. Dit element kan ook
achter een houten plaat worden geplaatst.

€ 75.63

€ 60.50
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Verwarmings platen, klein

kvwp-20x90cm-96W-IP44

Deze kleine verwarmingspanelen met een breedte van 20cm
en een lengte van 90cm, kunnen worden gebruikt om
plaatselijk warmte te kunnen creëeren. De kleine
verwarmingspaneeltjes hebben een vermogen van 600W/m2
en zijn voorzien van een aansluitkabel met stekker. Als
materiaal is hiervoor RVS gebruikt welke in RAL9010 is
gespoten met een warmte geleidende lak.

2heat-ela250-70x55cm-250W-IP24

De 2HEAT ELA250 warme voeten plaat is ideaal om toe te
passen bij werkplekken waarbij mensen stilstaan.  De voeten
en de bene worden hierdoor verwarmd met deze zeer
robuuste en degelijke 2HEAT ELA250 warmteplaat.  De
2HEAT ELA250 warmteplaat wordt geleverd met infrarood
afstandbediending welke de plaat kan in- of uitschakelen.

2heat-alu-33x50cm-250W-IPx5

De  HEAT 4 FEET verwarmingplaten zijn ideaal om toe te
passen waarbij plaatselijke of definitieve verwarming is
gewenst. Perfecte elementen om te worden toegepast voor
ruimtes zoals badkamers, keukens, hal, woonkamer maar
ook als warme voeten platen of om produkten zoals lakken,
verven etc op temperatuur te houden.

€ 254.10

€ 189.95

€ 289.71
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Verwarmings platen, klein

2heat-fiber-alu-dimmer-30x60cm-150W

De 2HEAT HEAT4 FEET (FIBER)verwarmingplaten zijn
ideaal om toe te passen waarbij plaatselijke of definitieve
verwarming is gewenst.  Perfecte elementen om te worden
toegepast voor ruimtes zoals badkamers, keukens, hal,
woonkamer maar ook als warme voeten platen of om
produkten zoals lakken, verven etc op temperatuur te
houden.

scl-steel-40x60cm-120W-IPx4

De SCHLOSS HEAT 4 FEET (STEEL) verwarmingplaten zijn
ideaal om toe te passen waarbij plaatselijke of definitieve
verwarming is gewenst.  Perfecte elementen om te worden
toegepast voor ruimtes zoals badkamers, keukens, hal,
woonkamer, kantoor. Deze heater is ideaal om als
wandpaneel of bureauverwarmer toe te passen.

scl-alu-30x60cm-44W-IPx5

De SCHLOSS ALU HEATPLATE verwarmingplaten zijn
ideaal om toe te passen waarbij plaatselijke of definitieve
verwarming is gewenst.  Perfecte elementen om te worden
toegepast voor ruimtes zoals badkamers, keukens, hal,
woonkamer maar ook als warme voeten platen of om
produkten zoals lakken, verven etc op temperatuur te
houden.

€ 156.91

€ 149.96

€ 99.95
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Verwarmings platen, klein

scl-fiber-55x80cm-70W-7mm

De HEAT 4 FEET verwarmingplaten zijn ideaal om toe te
passen waarbij plaatselijke of definitieve verwarming is
gewenst. Perfecte elementen om te worden toegepast voor
ruimtes zoals badkamers, keukens, hal, woonkamer maar
ook als warme voeten platen of om produkten zoals lakken,
verven etc op temperatuur te houden.

scl-fiber-30x60cm-25W-7mm

De HEAT 4 FEET verwarmingplaten zijn ideaal om toe te
passen waarbij plaatselijke of definitieve verwarming is
gewenst. Perfecte elementen om te worden toegepast voor
ruimtes zoals badkamers, keukens, hal, woonkamer maar
ook als warme voeten platen of om produkten zoals lakken,
verven etc op temperatuur te houden.

pvc-cel-60x80cm-70W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

€ 174.94

€ 87.42

€ 150.62
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Verwarmings platen, klein

pvc-cel-60x60cm-50W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc-cel-60x40cm-30W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc-cel-36x80cm-42W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

€ 118.43

€ 94.62

€ 112.53
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Verwarmings platen, klein

pvc-cel-36x60cm-30W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc-cel-36x40cm-18W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc-cel-15x15cm-2W

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

€ 89.84

€ 75.56

€ 29.48
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Verwarmings platen, klein

pvc/pvc-4mm-60x80cm-70W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc/pvc-4mm-60x60cm-50W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc/pvc-4mm-60x40cm-30W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

€ 150.62

€ 118.43

€ 94.62
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Verwarmings platen, klein

pvc/pvc-4mm-36x60cm-30W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc/pvc-4mm-36x40cm-18W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc/pvc-4mm-15x15cm-2W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

€ 89.84

€ 75.56

€ 60.44
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Verwarmings platen, klein

pvc/pvc-4mm-36x80cm-42W

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

€ 112.53
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plat (film) koper, 13mm

Platte film koper, 13mm breed. Per rol van 10 meter.

soldeertin-1mm-0.250kg-60/40

Soldeertin van 1mm, 0.250kg, 60/40.

persclip-voor-koperen-baan

Aansluit terminals voor verwarmingsfolie.  Deze terminal
kan op de koperen baan worden geperst middels een
griptang.

€ 6.66

€ 24.20

€ 242.00
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Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

Foam 3mm, 50cm breed, per m2

Alszijnde ondervloer voor laminaat wordt veelal een
schuimachtig materiaal gebruikt. Dit materiaal is
vochtwerend (polyethyleen) en kan op een vloer worden
aangebracht waarop bijvoorbeeld verwarmingsfolie kan
worden gemonteerd en hierop een laminaat vloer. De
gradatie van isolatie is niet heel hoog. Minimale afname
5m2, bij kleinere afname een meerprijs van €15,00. Verkoop
per vierkante meter.

Afdekfolie

Afdekfolie tbv verwarmingsfolie.De afdekfolie dient OP de
verwarmingsfolie te worden aangebracht, dus tussen de
verwarmingsfolie en de vloerbedekking.Indien gewenst,
zeker als de vloer enigzins vochtig is, kan deze plastic folie
ook op de vloer worden aangebracht. * 4X5 meter, 20m2

€ 12.10

€ 1.19

€ 2.72
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Telescoopsteun, maximaal 290cm, per 2st

Een set van 2 stuks telescoopsteunen met een lengte tot
290cm.

Folie dub. isoleren 2x75mic, max 155cm

Folie dubbel isoleren 2x27mic, max 155cm

Prefabriceren incl 250cm aansluitkabel, per lengte

Prefabriceren van verwarmingsfolie inclusief een
aansluitkabel van 250cm, per lengte

€ 95.17

€ 7.26

€ 27.23



60
Appendages

Prefabriceren incl 250cm aansluitkabel, 3x2.5mm², per lengte

Prefabriceren inclusief 250cm aansluitkabel, 3x2.5mm², per
lengte (zie plafondverw.)

Aansluitkabel extra per meter

Aansluitkabel extra per meter

Dubbel geisoleerd draad, 1.5mm², blauw

Dubbel geisoleerd draad. Deze soepele draad is voorzien van
een pvc buitenmantel en een eerste witte pvc laag
wit/transparant. Deze soepele dubbele geisoleerde draad is
geschikt om verwerkt te worden in combinatie met
bijvoorbeeld verwarmingsfolie en de FEP
verwarmingskabels.  Prijs per meter

€ 27.23

€ 0.76

€ 1.63
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Dubbel geisoleerd draad, 1.5mm², zwart

Dubbel geisoleerd draad. Deze soepele draad is voorzien van
een pvc buitenmantel en een eerste witte pvc laag
wit/transparant. Deze soepele dubbele geisoleerde draad is
geschikt om verwerkt te worden in combinatie met
bijvoorbeeld verwarmingsfolie en de FEP
verwarmingskabels.  Prijs per meter

Plaatsen van clixon tijdens prefabricage @60'C, per stuk

Plaatsen van clixon tijdens prefabricage @60'C, per stuk

Butyl tape 5cmx20mtr, rol

€ 1.63

€ 15.13

€ 22.99
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Lamineren van carbondoek, max 800W/m²

Aansluitkabels siliconen 150cm prefrabriceren

Hittebestendige SiHF siliconen kabel 2x1mm² voor
bijvoorbeeld het aansluiten van warmtespots. Geschikt voor
het gebruik bij hoge temperaturen tot 180'C.

Aansluitkabel extra per meter (siliconen 2x1mm²)

Hittebestendige SiHF siliconen kabel 3x1mm² voor
bijvoorbeeld het aansluiten van warmtespots. Geschikt voor
het gebruik bij hoge temperaturen tot 180'C. 

€ 30.25

€ 22.69

€ 3.03
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1
Thermostaten

Wifi PIR motion detector, USB gevoed

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

TM01 Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 thermostaat met externe sensor voor din rail montage

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 34.95

€ 59.95

€ 69.95
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T80 thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T83 thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 89.95

€ 89.95

€ 99.95
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T81 thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

2HEAT PID, 240Vac

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

TER

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

€ 89.95

€ 116.72

€ 90.75
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TER 9

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 269.23

€ 92.60

€ 59.95
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Wifi socket 10A, rand/penaarde

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible.  

Wifi socket 16A, rand/penaarde

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible. 

Optima W basic, opbouw thermostaat

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

€ 19.95

€ 20.95

€ 69.95
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Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos)

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

Wifi outdoor camera IP65, 4057

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

Wifi smart actor 10A, 4967

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

€ 29.95

€ 79.95

€ 13.95
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Wifi RBG LED bulb E14 5076

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi RGB LED bulb GU10 5077

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

€ 24.95

€ 14.95

€ 49.00
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Wifi RGB LED lamp

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met USB

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

€ 20.95

€ 39.95

€ 144.63
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Optima W inbouw thermostaat

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

OJ regelaar ETO2

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac).

€ 119.90

€ 48.00

€ 496.10
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Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel.

€ 444.68

€ 474.93

€ 889.35
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SET: Regelaar ETO2 en 2st combisensoren

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac). Inclusief 2 stuks
combisensoren!

Eberle regelaar EM52489

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac).

SET: Regelaar 52489 en 2st sensoren ESF+TSF

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac). Inclusief 2 stuks sensoren (ESF & TSF) !

€ 1,358.23

€ 662.48

€ 1,509.48
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Compact 30 NC met 200cm aansluitkabel

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 200cm
aansluitkabel.

Compact 60 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

Plugin dimmer 150W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

€ 23.60

€ 2.88

€ 10.59
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Plugin dimmer 300W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

Schloss opbouw dimmer met uitlezing 5000W

De Schloss 5000W - IP24 opbouw dimmer met uitlezing is
een heel eenvoudige dimmer voor binnen of buiten gebruik.
De dimmer is voorzien van een alu montageplaat welke
tegen de wand aan kan worden gemonteerd.

Timer chassisdeel industrieel, 3hr, no/nc

Timer met voet tbv din rail.

€ 10.59

€ 390.23

€ 49.91
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Combisensoren, 2 stuks, a' 20mtr aansluitkabel

Combisensoren, 2 stuks, a' 20mtr aansluitkabel

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, etog 55

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, etog 55

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

€ 877.25

€ 465.85

€ 102.85
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SCHLOSS PI 12VDC GEVOED MET 0-10V UITGANG

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

Max therm 60'C, kabel 150cm, stekker

Deze maximaal thermostaat, verbonden met een 3-aderig
aansluitsnoer met aangegoten stekker, kan worden
toegepast om pompen te beveiligen bij oververhitting van
een verdeler. Wanneer de temperatuur hoger wordt als 60'C
dan wordt de stroomtoevoer naar de pomp uitgeschakeld, bij
50~55"C wordt de stroomtoevoer automatisch hersteld. 

KSD 60 NC

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

€ 117.98

€ 22.69

€ 2.88
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Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

KSD 2 NC

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

Compact 120 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

€ 39.93

€ 2.88

€ 2.88
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Compact 90 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

Compact 70 NC

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

PCB type 4 BLK

De PCB thermostaat type 4 kan worden toegepast voor
onder andere vorstbewaking.  Deze thermostaat is voorzien
van dipswitches waarmee de temperatuur kan worden
ingesteld van 0'C tot en met +74'C (sensor wit) / 4'C tot en
met 67'C (sensor zwart).  In stapjes van 3~5'C.  Geschikt
voor verwarmen / koelen. Inclusief gemonteerd in kabeldoos
IP67 en bijbehorende wartels en sensoren.

€ 2.88

€ 2.88

€ 52.94
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PCB type 3 BLK

De PCB thermostaat type 3 kan worden toegepast als
bijvoorbeeld een pompschakelaar.  Deze thermostaat is
voorzien van dipswitches waarmee de temp. kan worden
ingesteld van 18'C tot en met +39'C (blk/zwart) sensor of
15,5'C tot en met 40,5'C (wht/wit) sensor.  In stapjes van ca.
3'C.  Geschikt voor verwarmen/koelen, pompprotectie
in/uitgeschakeld. Incl. kabeldoos IP67 en wartels en
sensoren.

Timer inbouw, max 180min, met touch aan/uit

De SE001 inbouw timer kan worden gebruikt voor
bijvoorbeeld om elektrische verwarming tot maximaal na
3uur uit te laten schakelen, de tijdsperiodiek is instelbaar.
Deze inbouw timer heeft een aan/uit via de draaiknop en een
start stop via de touch button aan de linker onderkant. De
SE001 werkt op 230Vac en kan een belasting (ohm)
schakelen van 3500W.

Ind. 8

De 2HEAT INDUSTRIAL #8 DOUBLEthermostaat is ideaal
om te worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #8 is voorzien van een externe capillair
 sensor (50cm) met een metinggraad van 2x  -0˚C ~ +120˚C.

€ 52.94

€ 90.75

€ 114.95
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Ind. 4

De 2HEAT INDUSTRIAL #4 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #4 is voorzien van een externe capillair sensor
inclusief sensor houder met een metinggraad van -0˚C ~
+90˚C.

Ind. 3

De 2HEAT INDUSTRIAL #3 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #3 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -0˚C ~ +60˚C.

Ind. 6

De 2HEAT INDUSTRIAL #6 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #6 is voorzien van een vertinde externe
capillair sensor metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 75.63

€ 113.44

€ 52.94
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Ind. 5

De 2HEAT INDUSTRIAL #5 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +90˚C. 

Ind. 2

De 2HEAT INDUSTRIAL #2 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimte of leidingverwarming bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #2 is voorzien van een capillair sensor (lengte
125cm) met een metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten incl aansluitsnoer met stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 75.63

€ 105.88

€ 35.38
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Ind. 1

De 2HEAT INDUSTRIAL #1 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #1 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.  De hoogwaardige
behuizing heeft een IPwaarde van 55, waardoor deze
thermostaat in weer en wind kan worden toegepast.

Ind. 7

De 2HEAT INDUSTRIAL #7 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +120˚C.

TC05-ontvanger

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 105.88

€ 75.63

€ 51.43
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SCHLOSS PL THERM

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

TC300 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC200 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 51.43

€ 54.45

€ 51.43
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2HEAT 24V inbouw thermostaat met ro/vl sensor

De 2Heat programmeerbare inbouw thermostaat met
ruimtesensor is geschikt voor 24Vac systemen.  De
thermostaat heeft een aansluiting voor 24Vac voeding, 24V
klep (3A), spanningsvrij kontakt (3A) en een aansluiting voor
een externe sensor (deze wordt erbij geleverd).

TH Modu inb thermostaat, 230V, 0-10V (24V) uitgang, modul PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 63.53

€ 84.70

€ 270.74
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FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 163.35

€ 189.06

€ 121.00
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MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 181.50

€ 181.50

€ 42.35
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TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH 89Plus Aqua thermostaat, 2xout 3A, ro/vl

De 2HEAT TH89PLUS AQUA thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor verwarmingsystemen waarbij er een
klep EN een ketel of gelijkwaardigs moet worden
aangestuurd. De 2HEAT TH89PLUS AQUA is gelijk aan de
TH89PLUS doch is voorzien van 2 uitgangen: uitgang 1
(3A/230Vac), uitgang 2 (3A/spanningsvrij).

€ 63.53

€ 72.60

€ 84.70



27
Thermostaten

TH 89Plus thermostaat incl ext sensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

Watts Belux LCD, light inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux Program, Pro inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

€ 72.60

€ 128.11

€ 133.62
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RF Optima Eazy

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger.Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

RF Optima R2

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger. Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar. De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

TC400 ontvanger randaarde

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 74.11

€ 74.11

€ 57.48
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Repeater opbouw

De RF-OPTIMA repeater (signaalversterker) kan worden
"gekoppeld" met de RF-OPTIMA thermostaat. Hiermee
wordt het signaal versterkt en vergroot. Eenvoudige
montage.

PCB ontvanger mini, 1000W

De RF-OPTIMA 4A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage.

Watts Touchscreen contrl WIFI

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

€ 66.55

€ 45.38

€ 453.75
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Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Wifi bewakingscamera

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

€ 136.25

€ 39.95

€ 84.70



31
Thermostaten

2HEAT Optima DHT thermo/hygro/fancoil

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 121.00
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TH 89Plus thermostaat incl ext sensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

TH 89Plus Aqua thermostaat, 2xout 3A, ro/vl

De 2HEAT TH89PLUS AQUA thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor verwarmingsystemen waarbij er een
klep EN een ketel of gelijkwaardigs moet worden
aangestuurd. De 2HEAT TH89PLUS AQUA is gelijk aan de
TH89PLUS doch is voorzien van 2 uitgangen: uitgang 1
(3A/230Vac), uitgang 2 (3A/spanningsvrij).

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

€ 72.60

€ 84.70

€ 72.60
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TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 63.53

€ 42.35

€ 181.50
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MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 181.50

€ 121.00
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MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 189.06

€ 163.35

€ 270.74



37
Inbouw thermostaten

TH Modu inb thermostaat, 230V, 0-10V (24V) uitgang, modul PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

2HEAT 24V inbouw thermostaat met ro/vl sensor

De 2Heat programmeerbare inbouw thermostaat met
ruimtesensor is geschikt voor 24Vac systemen.  De
thermostaat heeft een aansluiting voor 24Vac voeding, 24V
klep (3A), spanningsvrij kontakt (3A) en een aansluiting voor
een externe sensor (deze wordt erbij geleverd).

TC200 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 84.70

€ 63.53

€ 51.43
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TC300 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

SCHLOSS PL THERM

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

SCHLOSS PI 12VDC GEVOED MET 0-10V UITGANG

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

€ 54.45

€ 51.43

€ 117.98
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Optima W inbouw thermostaat

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

TC05-ontvanger

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

€ 119.90

€ 51.43

€ 144.63
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Draadloze thermostaten

Watts Belux LCD, light inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux Program, Pro inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux extra ontvanger

Watts opbouw ontvanger 868Mhz, 8A met spanningsvrij
contact!

€ 128.11

€ 133.62

€ 63.74
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Draadloze thermostaten

RF Optima Eazy

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger.Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

RF Optima R2

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger. Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar. De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

TC05-ontvanger

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 74.11

€ 74.11

€ 51.43
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Draadloze thermostaten

TC400 ontvanger randaarde

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

PCB ontvanger mini, 1000W

De RF-OPTIMA 4A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage.

Repeater opbouw

De RF-OPTIMA repeater (signaalversterker) kan worden
"gekoppeld" met de RF-OPTIMA thermostaat. Hiermee
wordt het signaal versterkt en vergroot. Eenvoudige
montage.

€ 57.48

€ 45.38

€ 66.55
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Draadloze thermostaten

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 92.60

€ 136.25
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Smart wifi, Domotica

Optima W inbouw thermostaat

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

Optima W basic, opbouw thermostaat

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

€ 119.90

€ 69.95

€ 144.63
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Smart wifi, Domotica

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

Wifi socket 10A, rand/penaarde

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible.  

€ 59.95

€ 92.60

€ 19.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi socket 16A, rand/penaarde

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible. 

Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met USB

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

Wifi bewakingscamera

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

€ 20.95

€ 39.95

€ 39.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi RGB LED lamp

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

Wifi RGB LED bulb GU10 5077

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

€ 20.95

€ 49.00

€ 14.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi RBG LED bulb E14 5076

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi smart actor 10A, 4967

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

Wifi outdoor camera IP65, 4057

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

€ 24.95

€ 13.95

€ 79.95
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Smart wifi, Domotica

Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos)

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

Wifi PIR motion detector, USB gevoed

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 29.95

€ 34.95

€ 136.25
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Smart wifi, Domotica

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

€ 163.35
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Met vloersensor

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

TH 89Plus thermostaat incl ext sensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

€ 48.00

€ 72.60

€ 72.60
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Met vloersensor

TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 63.53

€ 181.50

€ 121.00
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Met vloersensor

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

€ 163.35

€ 270.74

€ 84.70



54
Met vloersensor

2HEAT Optima DHT thermo/hygro/fancoil

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

Optima W inbouw thermostaat

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 121.00

€ 189.06

€ 119.90
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Met vloersensor

Optima W basic, opbouw thermostaat

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 69.95

€ 144.63

€ 42.35
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Met vloersensor

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 181.50

€ 136.25
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Met ruimtesensor

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

TH 73Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH Touch thermostaat incl external sensor

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-MODU thermostaat is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De 2HEAT SCHLOSS TH-MODU kan dus
voor vele toepassingen worden gebruikt. Met deze
thermostaat kan ook worden gekozen voor verwarmen (H) of
koelen (C).  De uitgangen zijn makkelijk aan te sluiten op
diverse componenten.

€ 48.00

€ 72.60

€ 63.53



58
Met ruimtesensor

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 42.35

€ 181.50

€ 181.50
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Met ruimtesensor

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 121.00

€ 163.35

€ 270.74
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Met ruimtesensor

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

TH Modu inb thermostaat, 230V, 0-10V (24V) uitgang, modul PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

Optima W inbouw thermostaat

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 84.70

€ 84.70

€ 119.90
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Met ruimtesensor

Optima W basic, opbouw thermostaat

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 69.95

€ 144.63

€ 59.95
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Met ruimtesensor

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

€ 92.60
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Wifi

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

Watts Touchscreen contrl WIFI

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

Optima W basic, opbouw thermostaat

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

€ 270.74

€ 453.75

€ 69.95
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Wifi

Optima W FC inbouw thermostaat

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

Optima W R3 opbouw thermostaat, USB voeding

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

€ 144.63

€ 59.95

€ 92.60
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Wifi

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Optima W inbouw thermostaat

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

€ 136.25

€ 119.90

€ 163.35
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Hygrostaten

2HEAT Optima DHT thermo/hygro/fancoil

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 121.00
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Opbouw plugin thermostaten

Optima AF 8A opb thermostaat incl ext. sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

TC200 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC300 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 84.70

€ 51.43

€ 54.45
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Opbouw plugin thermostaten

SCHLOSS PL THERM

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

TC500 GS/FR

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen.       De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V.       De plugin thermostaten zijn leverbaar in
randaarde of penaarde.

Optima R2, bedraad, 5A

De 2HEAT RF-OPTIMA R2 draadloze thermostaat kan
worden toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door het grote aantal
instelmogelijkheden is dit een thermostaat die voor vele
toepassingen kan worden gebruikt, bijvoorbeeld bij IR-
stralingspanelen, elektrische verwarming en conventionele
verwarming.

€ 51.43

€ 57.48

€ 63.53
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Opbouw plugin thermostaten

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

Optima W Exclusive, wifi thermostaat

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Optima W TC500 plugin thermostaat

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 48.00

€ 136.25

€ 59.95



70
Timers

Timer inbouw, max 180min, met touch aan/uit

De SE001 inbouw timer kan worden gebruikt voor
bijvoorbeeld om elektrische verwarming tot maximaal na
3uur uit te laten schakelen, de tijdsperiodiek is instelbaar.
Deze inbouw timer heeft een aan/uit via de draaiknop en een
start stop via de touch button aan de linker onderkant. De
SE001 werkt op 230Vac en kan een belasting (ohm)
schakelen van 3500W.

Timer chassisdeel industrieel, 3hr, no/nc

Timer met voet tbv din rail.

€ 90.75

€ 49.91
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Waterdichte thermostaat

PCB type 3 BLK

De PCB thermostaat type 3 kan worden toegepast als
bijvoorbeeld een pompschakelaar.  Deze thermostaat is
voorzien van dipswitches waarmee de temp. kan worden
ingesteld van 18'C tot en met +39'C (blk/zwart) sensor of
15,5'C tot en met 40,5'C (wht/wit) sensor.  In stapjes van ca.
3'C.  Geschikt voor verwarmen/koelen, pompprotectie
in/uitgeschakeld. Incl. kabeldoos IP67 en wartels en
sensoren.

PCB type 4 BLK

De PCB thermostaat type 4 kan worden toegepast voor
onder andere vorstbewaking.  Deze thermostaat is voorzien
van dipswitches waarmee de temperatuur kan worden
ingesteld van 0'C tot en met +74'C (sensor wit) / 4'C tot en
met 67'C (sensor zwart).  In stapjes van 3~5'C.  Geschikt
voor verwarmen / koelen. Inclusief gemonteerd in kabeldoos
IP67 en bijbehorende wartels en sensoren.

Ind. 1

De 2HEAT INDUSTRIAL #1 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #1 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.  De hoogwaardige
behuizing heeft een IPwaarde van 55, waardoor deze
thermostaat in weer en wind kan worden toegepast.

€ 52.94

€ 52.94

€ 105.88
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