
LVS vloerverwarming BV

CATALOG

www.elektrischverwarmen.eu



Indice Categorie
Verwarming binnen 1 ..................................................................................................... 



1
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
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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



8
Verwarming binnen

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



14
Verwarming binnen

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
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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



45
Verwarming binnen

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



46
Verwarming binnen

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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Verwarming binnen

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



69
Verwarming binnen

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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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
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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-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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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



125
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



126
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



127
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



128
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



129
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



130
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



131
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



132
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



134
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



135
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



136
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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