
LVS vloerverwarming BV

CATALOG

www.elektrischverwarmen.eu



Indice Categorie
Verwarming buiten 1 ...................................................................................................... 
6mm kabels SHTL 23 ....................................................................................................... 
HTL mat 6mm 34 ............................................................................................................. 



1
Verwarming buiten

TRACING VORSTBEVEILIGING 20W/MTR, SBF20

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

TRACING VORSTBEVEILIGING 30W/MTR, SBF30

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

HT-Spl-wtt600

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

€ 13.44

€ 15.13

€ 420.48
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Verwarming buiten

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

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

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

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

Dubbelzijdig tape, linnen, 25mm, 50mtr

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

€ 19.66

€ 4.54

€ 36.30
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Verwarming buiten

Trekbandjes, zwart, 100st, 150mm

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

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm

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

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

€ 3.03

€ 3.03

€ 45.19



4
Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 52.27

€ 60.33

€ 74.35
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 83.22

€ 89.06

€ 107.97
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 122.13

€ 150.25

€ 142.44
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 157.83

€ 171.94

€ 187.96
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 215.89

€ 233.45

€ 262.05
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Verwarming buiten

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

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

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

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

TRACING VORSTBEVEILIGING 12W/MTR, SBF12

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

€ 293.79

€ 335.68

€ 10.08
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Verwarming buiten

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

VMVL snoer met stekker 3x0,75, 150cm

VMVL 3x0,75 mm² met snoer 150cm

Neopreen kabel 3x1mm2, prijs per meter

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

€ 30.25

€ 4.82

€ 4.54
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 24.20

€ 62.41

€ 65.63



12
Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 71.75

€ 82.50

€ 107.79
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 119.71

€ 148.76

€ 157.15
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 175.30

€ 209.87

€ 236.56
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 291.55

€ 348.84

€ 441.29
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 437.69

€ 517.12

€ 595.01
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 46.90

€ 59.25

€ 74.64
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 88.75

€ 104.77

€ 132.70
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 150.26

€ 178.86

€ 210.60
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 252.49

€ 293.75

€ 351.09
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Verwarming buiten

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

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

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

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

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

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

€ 397.36

€ 442.06

€ 520.98



22
Verwarming buiten

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

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

Isolatie 3mm met alu rug, p/m2

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

€ 597.07

€ 3.03
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6mm kabels SHTL

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

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

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

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

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

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

€ 65.63

€ 71.75

€ 82.50



24
6mm kabels SHTL

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

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

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

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

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

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

€ 107.79

€ 119.71

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

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

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

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

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

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

€ 157.15

€ 175.30

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

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

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

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

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

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

€ 236.56

€ 291.55

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

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

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

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

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

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

€ 441.29

€ 437.69

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

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

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

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

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

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

€ 46.90

€ 59.25

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

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

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

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

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

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

€ 88.75

€ 104.77

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

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

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

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

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

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

€ 150.26

€ 178.86

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

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

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

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

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

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

€ 252.49

€ 293.75

€ 351.09



32
6mm kabels SHTL

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

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

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

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

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

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

€ 397.36

€ 442.06

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

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

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

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

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

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

€ 597.07

€ 62.41

€ 517.12
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HTL mat 6mm

mat HTL 100W/m2-50cm-3960W-7920cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,724.27
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mat HTL 100W/m2-50cm-2810W-5620cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3140W-6280cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3470W-6940cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,219.98

€ 1,334.29

€ 1,508.81
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mat HTL 100W/m2-50cm-151W-300cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-250W-500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-390W-780cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 111.68

€ 150.66

€ 204.65
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mat HTL 100W/m2-50cm-505W-1000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-620W-1240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-790W-1580cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 248.93

€ 305.14

€ 372.89
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mat HTL 100W/m2-50cm-1000W-2000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1180W-2360cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1400W-2800cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 449.33

€ 532.52

€ 624.78
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mat HTL 100W/m2-50cm-1740W-3480cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2000W-4000cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2420W-4840cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 761.88

€ 889.48

€ 1,056.06
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mat HTL 150W/m2-50cm-3960W-5280cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2810W-3747cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3140W-4187cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,372.89

€ 970.65

€ 1,055.66
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mat HTL 150W/m2-50cm-3470W-4627cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2420W-3227cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-151W-200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,200.91

€ 841.33

€ 98.37
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mat HTL 150W/m2-50cm-250W-333cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-390W-520cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-505W-667cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 128.47

€ 170.04

€ 204.57
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mat HTL 150W/m2-50cm-620W-827cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-790W-1053cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1000W-1333cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 250.12

€ 302.79

€ 360.60
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mat HTL 150W/m2-50cm-1180W-1573cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1400W-1867cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1740W-2320cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 427.82

€ 500.55

€ 607.48
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mat HTL 150W/m2-50cm-2000W-2667cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-151W-201cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-250W-335cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 712.01

€ 111.76

€ 150.78
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mat HTL 100W/m2-75cm-390W-523cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-505W-670cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-620W-831cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 204.84

€ 249.19

€ 305.44
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mat HTL 100W/m2-75cm-790W-1059cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1000W-1340cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1180W-1581cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 373.29

€ 449.84

€ 533.11



49
HTL mat 6mm

mat HTL 100W/m2-75cm-1400W-1876cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1740W-2332cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2000W-2680cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 625.47

€ 762.74

€ 890.48



50
HTL mat 6mm

mat HTL 100W/m2-75cm-2420W-3243cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2810W-3765cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3140W-4208cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,057.27

€ 1,221.39

€ 1,335.85



51
HTL mat 6mm

mat HTL 100W/m2-75cm-3470W-4650cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3960W-5306cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-151W-134cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,510.54

€ 1,726.25

€ 95.07



52
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-250W-223cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-390W-348cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-505W-447cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 122.98

€ 161.47

€ 193.59



53
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-620W-554cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-790W-706cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1000W-893cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 236.51

€ 285.44

€ 338.64



54
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-1180W-1054cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1400W-1251cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1740W-1554cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 401.90

€ 469.81

€ 569.27



55
HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-2000W-1787cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2420W-2162cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2810W-2510cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 668.09

€ 788.18

€ 908.93
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HTL mat 6mm

mat HTL 150W/m2-75cm-3140W-2805cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3470W-3100cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3960W-3538cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 986.71

€ 1,124.71

€ 1,285.92



57
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-180W-120cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-300W-200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-480W-320cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 88.89

€ 113.26

€ 146.33



58
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-630W-420cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-750W-500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-960W-640cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 129.57

€ 203.76

€ 253.43



59
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-1230W-820cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1470W-980cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1710W-1140cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 296.90

€ 348.72

€ 406.54



60
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-2100W-1400cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2460W-1640cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2940W-1960cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 487.69

€ 565.47

€ 671.78



61
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-3360W-2240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-3750W-2500cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-4200W-2800cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 760.46

€ 844.73

€ 972.33



62
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-50cm-4800W-3200cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-180W-90cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-300W-150cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,110.14

€ 84.89

€ 106.60



63
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-480W-240cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-630W-315cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-750W-375cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 135.68

€ 115.59

€ 187.13



64
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-960W-480cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1230W-615cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1470W-735cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 232.14

€ 269.61

€ 316.11



65
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-1710W-855cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2100W-1050cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2460W-1230cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 368.60

€ 441.11

€ 511.02



66
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-2940W-1470cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-3360W-1680cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-3750W-1875cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 606.56

€ 685.92

€ 761.54



67
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-50cm-4200W-2100cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-4800W-2400cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-300W-134cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 879.16

€ 1,003.66

€ 113.30



68
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-180W-80cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-480W-214cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-630W-281cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 88.91

€ 146.41

€ 129.66
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69
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-750W-335cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-960W-429cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-1230W-549cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 203.90

€ 253.59

€ 297.10



70
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-1470W-657cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-1710W-764cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-2100W-938cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 348.96

€ 406.83

€ 488.04



71
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-2460W-1099cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-2940W-1313cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-3360W-1501cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 565.88

€ 672.26

€ 761.02



72
HTL mat 6mm

mat HTL 300W/m2-75cm-3750W-1675cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-4200W-1876cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-4800W-2144cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 845.35

€ 973.03

€ 1,110.94



73
HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-180W-60cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-300W-101cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-480W-161cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 83.41

€ 104.13

€ 131.72
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-630W-211cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-750W-251cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-960W-322cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 110.40

€ 180.96

€ 224.23
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-1230W-412cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-1470W-492cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-1710W-573cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 259.48

€ 304.00

€ 354.52
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-2100W-704cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-2460W-824cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-2940W-985cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 423.80

€ 490.63

€ 582.35
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-3360W-1126cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-3750W-1256cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-4800W-1608cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 658.25

€ 730.66

€ 964.13
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HTL mat 6mm

mat HTL 400W/m2-75cm-4200W-1407cm

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 844.58
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Isolatie materialen

Celrubber 6mm met plaklaag, per m2

Isolatie  onder verwarmingsfolie flexibel
afwerkmateriaal bestand tegen 90'C. Goede warmte isolatie,
goede geluidisolatie, voorzien van plaklaag en niet drukvast.
Minimale afname 5m2, bij kleinere afname een meerprijs
van €15,00.

Foam 3mm, 50cm breed, per m2

Alszijnde ondervloer voor laminaat wordt veelal een
schuimachtig materiaal gebruikt. Dit materiaal is
vochtwerend (polyethyleen) en kan op een vloer worden
aangebracht waarop bijvoorbeeld verwarmingsfolie kan
worden gemonteerd en hierop een laminaat vloer. De
gradatie van isolatie is niet heel hoog. Minimale afname
5m2, bij kleinere afname een meerprijs van €15,00. Verkoop
per vierkante meter.

Alu Quat, 10mm, per m2

De ideale «all-in-one» oplossing want deze fungeert als
isolatiemateriaal, dampscherm en onderdak. Het ultra
dunne, multi-reflecterende en met 4 lagen aluminium
meerlagige isolatiemateriaal dat over de hele oppervlakte
thermisch gelast is. Dikte 10mm. Minimale afname 5m2, bij
kleinere afname een meerprijs van €15,00. Verkoop per
vierkante meter.

€ 32.67

€ 1.19

€ 25.56
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Isolatie materialen

Aerogel, 10mm, per m2

Aerogel is een poreus materiaal met een uiterst lage
dichtheid. Het bestaat voor 95 tot 99,98% uit lucht en heeft
een vaste, uiterst poreuze, dendritische structuur. Aerogel
isoleert dusdanig goed dat het zelfs nodig is om de
elektronica te koelen in plaats van te beschermen tegen de
kou. Minimale afname 5m2, bij kleinere afname een
meerprijs van €15,00. Verkoop per vierkante meter.

ISO64 plaat, 10mm, per m2

Polystereen platen met een dikte van 10mm, waarbij aan
beide zijdes een gemortelde hardweefsel doek is gebruikt
die direct kan worden verwerkt in tegellijm en
dergelijke. Deze platen kunnen ook worden toegepast als
bouw elementen.

Sinh board toplayer 6mm, per m2

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

€ 105.73

€ 21.74

€ 15.03
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Isolatie materialen

Isolatie 3mm met alu rug, p/m2

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

€ 3.03
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Rubberen mat Outdoor

Rub-400Wm2-230V-36x80cm-70W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
rubberen kabel 500cm met stekkerDeze rubberen warmte
matten, met een dikte van 8~9mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.
Ideaal voor buiten toepassingen.

Rub-400Wm2-230V-60x80cm-135W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
rubberen kabel 500cm met stekkerDeze rubberen warmte
matten, met een dikte van 8~9mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.
Ideaal voor buiten toepassingen.

€ 272.20

€ 366.23
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Schotel- verwarming

sat-umodel-30x40cm-35W-12V

Satelliet schotels zijn ideaal voor gebruik bij mobiele en
vaste woon/leef locaties.Met een satelliet schotel ontvang je
heel veel vrije en betaalde zenders. Een satelliet schotel is
ook weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld sneeuw. Zodra er een
sneeuw ophoping is dan heb je zomaar geen beeld meer.

sat-imodel-10x40cm-18W-12V

Satelliet schotels zijn ideaal voor gebruik bij mobiele en
vaste woon/leef locaties.Met een satelliet schotel ontvang je
heel veel vrije en betaalde zenders. Een satelliet schotel is
ook weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld sneeuw. Zodra er een
sneeuw ophoping is dan heb je zomaar geen beeld meer.

CLIXON MET KABEL

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

€ 74.11

€ 58.99

€ 18.15
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Schotel- verwarming

SAT-U, U model, groot

Satelliet schotels zijn ideaal voor gebruik bij mobiele en
vaste woon/leef locaties.Met een satelliet schotel ontvang je
heel veel vrije en betaalde zenders. Een satelliet schotel is
ook weer kwetsbaar voor bijvoorbeeld sneeuw. Zodra er een
sneeuw ophoping is dan heb je zomaar geen beeld meer.

€ 89.24
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Siliconen kabels

SIL-10-1mtr-10W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-2mtr-20W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing, raam tracing etc.
Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C. Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-3mtr-30W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 12.86

€ 13.62

€ 13.99
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Siliconen kabels

SIL-10-4mtr-40W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-5mtr-50W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-6mtr-60W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 14.74

€ 15.10

€ 15.50
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Siliconen kabels

SIL-30-1mtr-30W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-2mtr-60W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-3mtr-90W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 12.86

€ 13.62

€ 13.99
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Siliconen kabels

SIL-30-4mtr-120W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-5mtr-150W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-6mtr-180W

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 14.74

€ 15.10

€ 15.50
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Tracing

TRACING VORSTBEVEILIGING 12W/MTR, SBF12

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

TRACING VORSTBEVEILIGING 20W/MTR, SBF20

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

TRACING VORSTBEVEILIGING 30W/MTR, SBF30

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

€ 10.08

€ 13.44

€ 15.13
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Tube heaters

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

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

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

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

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

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

€ 72.60

€ 87.73

€ 102.85
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Vorstvrij DF

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

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

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

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

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

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

€ 45.19

€ 52.27

€ 60.33
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Vorstvrij DF

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

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

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

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

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

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

€ 74.35

€ 83.22

€ 89.06
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Vorstvrij DF

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

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

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

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

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

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

€ 107.97

€ 122.13

€ 150.25
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Vorstvrij VB2

Vorstbeveiliging -VB2-180-6, 180W, 6mtr, waterdichte thermostaat

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

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

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

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

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

€ 130.09

€ 142.44

€ 157.83
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Vorstvrij VB2

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

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

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

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

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

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

€ 171.94

€ 187.96

€ 215.89
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Vorstvrij VB2

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

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

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

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

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

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

€ 233.45

€ 262.05

€ 293.79
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Vorstvrij VB2

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

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

€ 335.68
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GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr

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

Ducttape, zwart, 50mtr, Scapa

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

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr

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

€ 22.69

€ 19.66

€ 4.54
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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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Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

VMVL snoer met stekker 3x0,75, 150cm

VMVL 3x0,75 mm² met snoer 150cm

Neopreen kabel 3x1mm2, prijs per meter

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

€ 30.25

€ 4.82

€ 4.54
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Neopreen kabel 5mtr 3x1.5mm2, met aangegoten stekker

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

Schloss RF IP56 reciever

Draadloze zender met 3st ontvangers, 1000W

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

€ 24.20

€ 390.23

€ 45.38
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Montage set RVS Heat

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

Reparatieset kabels en matten

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

CLIXON MET KABEL

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

€ 114.95

€ 39.93

€ 18.15
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Opritverwarming

Tekmar regelaar 1773

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

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel

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

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

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

€ 444.68

€ 444.68

€ 845.19
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Opritverwarming

SET: Regelaar 1773 en 2st combisensoren

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

OJ regelaar ETO2

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

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

€ 1,267.33

€ 496.10

€ 444.68
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