
Investeer slim in uw pand
Comfortabel, gemaksvriendelijk wonen

Slim verwarmen
Verwarmingsfolie

Voordelen slim verwarmen:

•   Een moderne en besparende manier van verwarmen.
•   Ruimtebesparende installatie.
•   Zowel voor hoofd- als bijverwarming.
•   Makkelijk en snelle montage.
•   Comfortabel gevoel van warmte
•   Toepasbaar voor: 
 - Bijna alle vloertypes
 - Plafond
 - Wand
•   Gunstig energieverbruik.
•   Onzichtbare warmte.
•   Geschikt voor: 
 - Appartementen, woningen, recreatieve faciliteiten
 - Zaken- en kantoorruimte, winkelcentra 
 - Magazijnen en productiehallen
 - Openbare gebouwen, scholen en kleuterscholen 
 - Ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen 
 - Restaurants en hotels 
 - Historische gebouwen 
•    Beschikbaar in verschilende wattages en formaten.
•    Op maat gefabriceerd.
•    Geschikt voor renovaties en bestaande bouw.
•    Geen onderhoud of onderhoudskosten
•    Lage aanschafkosten.
•    Middels App of modulerend systeem aan te sturen
•    Veilig en gecertificeerd.

  

Comfortabel warm wonen met behulp van 
verwarmingsfolie. Verwarmen met verwarmingsfolie is 
een moderne, betrouwbare en energiezuinige manier van 
verwarmen, waarbij gebruikt gemaakt wordt van 
stralingswarmte, ook infrarood genoemd.  
De verwarmingsfolie, slechts 0.38mm dik wordt volledig  
geprefabriceerd in onze productiehal in Heerhugowaard. 
Voor renovatie van woningen in combinatie met 
vloerverwarming wordt meer en meer 
infrarood vloerverwarming toegepast. 

 

Vloerverwarming.

De flinterdunne 2HEAT elektrische verwarmings folie,
is ideaal om te worden toegepast als vloerverwarming, 
spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijke. 
Er is een keuze uit diverse breedtes en wattages.
Leverbaar in 40W, 50W, 100W, 160W, 200W en 400W.
Verwarmingsfolie kan onder veel verschillende vloeren worden  
toegepast. Dit materiaal heeft een dikte van ongeveer 0,38mm en is 
verschrikkelijk sterk. De gemiddelde levensduur van deze 
infrarood verwarmingsfolie is +40 jaar.  

  

De standaard breedtes zijn:
13cm, 20cm, 26cm, 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 75cm, 
90cm,100cm, 125cm, 150cm, 175cm en 200cm

De standaard lengtes zijn: 
50cm, 100cm, 150cm, 200cm, 250cm, 300cm, 350cm, 400cm,
450cm, 500cm, 550cm, 600cm, 650cm, 700cm, 750cm, 800cm, 
850cm, 900cm. 950cm en 1000cm. 

Deze infrarood verwarmingselementen kunnen eenvoudig 
worden ingekort mochten deze te lang zijn.


