
Investeer slim in uw pand
Comfortabel, gemaksvriendelijk wonen

Slim verwarmen
Infrarood warmtepanelen

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en energiezuinige manier van verwarmen.
•   Onderhoudsvrij met een lange levensduur. 
•   Infrarood panelen kunnen worden bevestigd tegen de muur 
     en aan het plafond, of losgeplaatst m.b.v voetsteunen.
•   Geschikt voor montage in systeemplafonds
•   Een design met een moderne uitstraling.
•   Leverbaar als: 
 - Korrelpaneel
 - Gladpaneel 
 - Spiegelpaneel
 - Glaspaneel
•   Gunstig energieverbruik.
•   Te gebruiken voor zowel bijverwarming als hoofd verwarming.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Kantoorruimte en winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Leverbaar in verschillende kleuren.
•    Eenvoudige en nauwkeurige temperatuur regulatie.
•    Korte opwarmtijd.
•    Lage aanschafkosten.
•    Indien nodig voorzien van een extra isolatie laag 
      aan de achterzijde.
•    Tevens ook leverbaar met LED verlichting op de achterzijde.
•    Gecertificeerde producten.

  

Comfortabel warm wonen met behulp van 
infrarood warmtepanelen. Verwarmen met infrarood is 
een moderne en energiezuinige manier van verwarmen,
waarbij gebruikt gemaakt wordt van infraroodstraling.
Infrarood verwarming wordt vaak vergeleken met de warmte 
van de zon. Hierdoor ontstaat een zeer aangename 
manier van verwarmen, waarbij de infrarood stralen 
de objecten in de ruimte verwarmen in plaats van de lucht 
in tegenstelling tot traditionele radiatoren die voornamelijk 
de lucht verwarmen. 

 

Korrel en gladde infrarood panelen

De ideale warmtebron en afhankelijk van de toepassing, leverbaar 
in lage en hoge temperatuur panelen. De infraroodpanelen 
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van woningen, 
appartementen, kantoren en winkels. Ze kunnen toegepast worden 
op die plaatsen waar zeer lokaal warmte gewenst is. 
Ze hebben een luxe uitstraling dat uitstekend past in elk interieur.

GLAD:    350W-60x60
GLAD:    300W-59X59
GLAD:    600W-59X119
GLAD:    580W-60X100
GLAD:    700W-60X120
GLAD:    850W-80X119
GLAD:    920W-80X119
GLAD:  1100W-90X120

Leverbaar als:

KORREL:    100W-32X50
KORREL:    150W-32X75
KORREL:    180W-32X75
KORREL:    270W-32X100
KORREL:    330W-32X125
KORREL:    400W-32X150
KORREL:    300W-59X59
KORREL:    600W-59X119
KORREL:    700W-59X119
KORREL:    850W-80X120
KORREL:  1000W-85X120


