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1
Warmte matten

WVM 50x60cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 60x70cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 40x110cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

€ 50.92

€ 73.60

€ 76.00



2
Warmte matten

WVM48-4050

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

€ 69.65
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Appendages

Plugin dimmer 150W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

Plugin dimmer 300W

De plugin dimmer is een heel eenvoudige dimmer voor
binnen gebruik.  De dimmer steekt U in het stopkontakt en
de stekker van het apparaat steekt U in de plugin dimmer.
Ideaal om laag vermogen produkten te kunnen regelen
zoals: lampen, warme voeten matten, IR panelen etc.

Plugin dimmer 3000W

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

€ 10.59

€ 10.59

€ 108.90
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Appendages

Auto adapter 12-24V

meerprijs van 2x2mm- 2x4mm antislip (2 laags), per m²

meerprijs van 2x2mm > 2x4mm antislip (2 laags), per m²

€ 13.61

€ 48.40
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Warme voetenmat

wvm-40x60-45~60w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-50x90-96~128w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-60x70-90~120w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

€ 69.65

€ 106.50

€ 99.97
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Warme voetenmat

wvm-40x110-90~120w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-60x110-135~180w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

wvm-40x50-60~80w-incl-dimmer

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL VLOEREN

€ 102.58

€ 127.85

€ 69.65
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Warme voetenmat

wvm-ip67-40x60-70~80w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
IP67 - Spatwaterdicht. ZIJN NIET GESCHIKT VOOR VINYL
VLOEREN

wvm-ip67-50x80-70~80w

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme.Het
vermogen bedraagt 400W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 200cm met stekker en aan/uit schakelaar.
IP67 - Spatwaterdicht.

WVM-40x50cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

€ 96.80

€ 96.80

€ 56.13
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Warme voetenmat

WVM-50x60cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

WVM-60x70cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

WVM-60x110cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

€ 61.75

€ 89.26

€ 113.98
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Warme voetenmat

WVM-40x110cm-200Wm2

Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd en te
verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme. Het
vermogen bedraagt 200W/m2. Wordt geleverd met
aansluitsnoer 150~200cm met stekker. ZIJN GESCHIKT
VOOR VINYL VLOEREN

wvm12V-40x50-36w

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

wvm24V-40x60-30w

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

€ 92.17

€ 69.65

€ 69.65
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Warme voetenmat

wvm24V-40x50-30w

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

WVM48-4050

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

WVM 30x50cm 150W (Bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

€ 69.65

€ 69.65

€ 46.28
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Warme voetenmat

WVM 50x60cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 60x70cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

WVM 40x110cm 150W (bulk)

ALLEEN IN BULK TE VERKRIJGEN + 50 stuks + 100 stuks
+ 250 stuks Warme voeten matten welke zijn gefestoneerd
en te verkrijgen in 2 kleuren: antraciet grijs of creme of een
andere kleurstelling.  Het vermogen bedraagt 150W/m².
Wordt geleverd met aansluitsnoer 15~200cm met stekker
voor 115V (US)

€ 50.92

€ 73.60

€ 76.00
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Rubberen mat

Rub-200Wm2-40x50cm-36W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-40x60cm-43W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-60x90cm-96W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 79.80

€ 86.55

€ 161.23
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Rubberen mat

Rub-200Wm2-30x25cm-10

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-30x50cm-23

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-200Wm2-30x75cm-35

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 54.67

€ 66.37

€ 78.08
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Rubberen mat

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

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

Rub-400Wm2-60x30cm-64W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-400Wm2-60x90cm-194W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 87.34

€ 103.62

€ 228.47
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Rubberen mat

Rub-400Wm2-60x60cm-129W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-400Wm2-60x120cm-220W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 400W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-600Wm2-25x25cm-24W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 600W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

€ 166.07

€ 296.99

€ 67.86
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Rubberen mat

Rub-600Wm2-25x50cm-66W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 600W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

Rub-600Wm2-25x75cm-84W

Rubberen warmtematten met een vermogen van 600W/m2,
snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze rubberen
warmte matten, met een dikte van 4~5mm, zijn waterdicht
uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te gebruiken!
Voorzien van een antislip laag aan de boven en onderzijde.

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

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

€ 77.60

€ 87.34

€ 67.86
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Rubberen mat

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

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

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

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

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

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

€ 77.60

€ 67.86

€ 77.60
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Rubberen mat

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

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

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

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

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

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

€ 87.34

€ 272.20

€ 366.23
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Droogloop mat

DRG-60W-40x60cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

DRG-140W-60x80cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

DRG-300W-80x120cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

€ 111.30

€ 154.64

€ 272.20
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Droogloop mat

DRG-370W-90x150cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

DRG-595W-180x120cm-400W/m2

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker en aan/uit schakelaar. Deze
verwarmde droogloopmatten, met een dikte van 7mm, zijn
waterdicht uitgevoerd en zijn voor allerlei toepassingen te
gebruiken! Voorzien van een antislip laag aan onderzijde.

doorloopmat-antra-40x60cm

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

€ 482.56

€ 606.31

€ 9.68
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Droogloop mat

doorloopmat-antra-60x80cm

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

doorloopmat-antra-80x120cm

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

doorloopmat-antra-90x150cm

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

€ 20.57

€ 42.96

€ 58.99
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Droogloop mat

doorloopmat-antra-180x120cm

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

doorloopmat-antra-180x120cm

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

€ 94.68

€ 94.68



23
Karpet- verwarmer

KARP-180x280cm-610W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-140x200cm-330W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-50x250cm-200W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 329.94

€ 235.04

€ 78.35
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Karpet- verwarmer

KARP-50x200cm-160W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-50x100cm-80W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-150x250cm-525W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 71.09

€ 56.72

€ 222.01
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Karpet- verwarmer

KARP-150x200cm-420W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-150x100cm-210W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-140x300cm-675W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 195.87

€ 130.56

€ 235.16
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Karpet- verwarmer

KARP-100x450cm-675W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-200x150cm-450W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

KARP-100x300cm-450W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 235.16

€ 171.01

€ 171.01
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Karpet- verwarmer

KARP-100x150cm-225W

De karpet verwarmingsmat is uitermate prettig indien men
lange tijd stil zit en hierdoor koude voeten krijgt. De
warmtemat houdt in dit geval de voeten maar ook het
lichaam warm.  Dit karpet verwarmingsmat kan onder een
bestaand karpet worden aangebracht.De karpet verwarmer
is vochtbestendig en mag ook in vochtige ruimtes worden
toegepast (IPX7). Max temperatuur mat is ca. 25~30 graden
Celcius.

€ 124.09
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