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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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Heaters

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
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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



18
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



24
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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