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Een comfortabel gevoel en 
 een aangenaam warme sfeer

APOLLO
VRIJSTAANDE INFRAROOD TERRASVERWARMER

Een luxe model met verstelbare led-verlichting
Het elegante Apollo model zorgt voor een perfecte combinatie van lifestyle en comfort voor zowel voor binnen 
als buitengebruik. Terras, balkon, garage, evenement, café of restaurant: de Apollo zorgt voor een comfortabel 
gevoel en een aangenaam warme sfeer. De slanke, aantrekkelijke metalen behuizing (190 cm) is weerbestendig 
en duurzaam. De gepatenteerde koolstofvezel verwarmingselementen genereren op een milieuvriendelijke 
manier een comfortabele warmte met lage verbruikskosten. Bovendien wordt je tuin of terras prachtig verlicht 
door de verstelbare LED lamp. De bewegingsmelder en apart te bedienen verwarmingselementen zorgen dan 
weer voor een lage verbruikskost. Dit maakt van de Apollo één van de meest efficiënte en milieuvriendelijke 
terrasverwarmers. Verleng uw zomer met deze terrasverwarmer!

Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Met een hoogte van 190 cm en een verwarmingshoek van 130°, kan Apollo ruimtes tot 20 m² effectief 
verwarmen. Infrarood verwarming dringt onmiddellijk binnen in je lichaam voor een goed warmtegevoel.  
De warmte waait niet weg door wind.

De Apollo vrijstaande verwarming wordt gebruiksklaar geleverd. Dankzij de wieltjes aan de onderkant, kan je de 
heater bovendien gemakkelijk verplaatsen. De apollo is uitgerust met een handige afstandsbediening.

Focus op duurzaamheid en innovatie
De heater is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is dus geschikt voor commercieel buitengebruik. 
Hij is bovendien voorzien van gespecialiseerde verlichting die bestand is tegen hoge temperaturen. De verlichting 
is aan de bovenkant van de terrasverwarmer gemonteerd en is verstelbaar in 3 standen.

Apollo is bovendien voorzien van een passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) die de verwarming 
automatisch uitschakelt na 4 minuten ‘geen beweging’ in het projectiegebied.

De APOLLO is een vrijstaande infrarood terrasverwarmer, uitermate geschikt 
voor gebruik in commerciële ruimtes (horeca, terrassen, open binnenruimtes) 
evenals privé ruimtes. Met zijn mat zwarte afwerking en voorzien van 
aangename verlichting, past hij in elke gelegenheid.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras
190 x 50 cm  •  24,3 kg 

220-240 V  •  50 Hz  • 1480 & 2960 W

Dual-light 12W LED /  6400K / 2700K 
cool white / warm yellow licht. 

buigzame Flexi-neck in 3 standen.

 www.infraroodverwarming-dc.be
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Elegant model 
  met verlich ting

DIANA
VRIJSTAANDE INFRAROOD TERRASVERWARMER

Elegant model met verlichting
Het elegante Diana model zorgt voor een perfecte combinatie van lifestyle en comfort en dit zowel voor binnen 
als buitengebruik. Terras, balkon, garage, evenement, café of restaurant: de Diana zorgt voor een comfortabel 
gevoel en een gezellige aangename warme sfeer. De slanke, mat zwarte metalen behuizing (169 cm) is 
weerbestendig en duurzaam.

De gepatenteerde koolstofvezel verwarmingselementen genereren op een milieuvriendelijke manier een 
comfortabele warmte, met lage verbruikskosten. Het apparaat is makkelijk verplaatsbaar door middel van de 
ingebouwde rollers. De intelligente bewegingsmelder zorgt dan weer voor een efficiënte en lage verbruikskost. 
Dit maakt de Diana tot één van de meest milieuvriendelijke verwarmings toestellen.  
Het ultieme middel om je te verwarmen bij koude avonden.

Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Met een hoogte van 169 cm en een verwarmingshoek van 130°, kan Diana ruimtes tot 20 m² effectief 
verwarmen. Infrarood verwarming dringt onmiddellijk binnen in je lichaam en geeft een aangenaam 
warmtegevoel. De warmte waait niet weg door wind.

De Diana vrijstaande verwarming wordt gebruiksklaar geleverd. Dankzij de wieltjes aan de onderkant, kan 
je de terrasverwarmer bovendien gemakkelijk verplaatsen. De bijhorende afstandsbediening zorgt voor extra 
gebruiksgemak.

Focus op duurzaamheid en innovatie
De mat-zwart afgewerkte heater is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is dus ook geschikt voor 
commercieel buitengebruik. Hij is bovendien voorzien van 360° LED verlichting die bestand is tegen hoge 
temperaturen. Deze verlichting is aan de bovenkant van de heater gemonteerd.

Diana is bovendien voorzien van een passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) die de verwarming 
automatisch uitschakelt na 4 minuten ‘geen beweging’ in het projectiegebied.

De DIANA is een vrijstaande infrarood terrasverwarmer geschikt voor 
commercieel gebruik (horeca, terrassen, open binnenruimtes) en privégebruik.  
De matte zwarte afwerking en de 360° aangename verlichting, maakt de diana 
tot een unieke verwarming die past bij elke gelegenheid en in elke omgeving.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras
169 x 50 cm  •  21,7 kg 
220-240 V  •  50 Hz  •  1480 & 2960 W

Dual-light 12W LED /  6400K / 2700K 
cool white / warm yellow licht. 

buigzame Flexi-neck in 3 standen.

www.infraroodverwarming-dc.be
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Uitermate geschik t 
voor gebruik in de horeca

HELIOS
VRIJSTAANDE INFRAROOD TERRASVERWARMER

Design terrasverwarming
Het elegante Helios model zorgt voor een perfecte combinatie van lifestyle en comfort voor zowel binnen- als 
buitengebruik. Terras, balkon, garage, evenementenhal, café of restaurant: de Helios zorgt voor een comfortabel 
gevoel en een aangenaam warme sfeer. De slanke, aantrekkelijke metalen behuizing (152 cm) is weerbestendig 
en duurzaam.

De gepatenteerde verwarmingselementen genereren op een milieuvriendelijke manier een comfortabele warmte 
met lage verbruikskosten. De bewegingsmelder en apart te bedienen verwarmingselementen maken de Helios 
tot een uiterst efficiënte en milieuvriendelijke terrasverwarmer.

Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Met een hoogte van 152 cm en een verwarmingshoek van 130°, kan Helios ruimtes tot 20 m² effectief 
verwarmen. Infrarood verwarming dringt onmiddellijk binnen in je lichaam en geeft een aangenaam 
warmtegevoel, ondanks de wind. De warmte waait namelijk niet weg.

De Helios vrijstaande verwarming wordt bovendien gebruiksklaar geleverd en is voorzien van een magnetische 
afstandsbediening voor optimaal gebruiksgemak.

Focus op duurzaamheid en innovatie
De terrasverwarmer Helios is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is dus geschikt voor commercieel 
buitengebruik. Tot slot is Helios voorzien van een passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) die de 
verwarming automatisch uitschakelt na 4 minuten ‘geen beweging’ in het projectiegebied.

De Helios is een vrijstaande infrarood terrasverwarmer, uitermate geschikt 
voor gebruik in commerciële ruimtes (horeca, terrassen, open binnenruimtes) 
evenals privé ruimtes.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras  •  Residentieel Gebruik  • 
Commercieel Gebruik

152 x 50 cm  •  20,7 kg

220-240 V  •  50 / 60 Hz  •  1480 & 2960 W

www.infraroodverwarming-dc.be
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Warmte  die niet 
   weg waait

GAEA
VRIJSTAANDE INFRAROOD  
TERRASVERWARMER

Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Met een verwarmingsbuis van één meter, is de Gaea in staat mensen binnen een groot oppervlak te 
verwarmen. De infrarood verwarming dringt binnen in je lichaam en geeft je een onmiddellijk warmtegevoel.

De vrijstaande terrasverwarmer Gaea wordt gebruiksklaar geleverd. Onderdelen assembleren is niet meer 
nodig. Door het lichte gewicht kun je de heater bovendien gemakkelijk optillen en verplaatsen met behulp 
van het handvat aan de achterkant. In het handige opberg rek op de achterzijde van het apparaat kan de 
afstandsbediening bewaard worden.

Vrijstaande verwarming met lange levensduur
De heater is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is om die reden geschikt voor commercieel 
buitengebruik. Het gepatenteerde klik-in systeem maakt vervanging van het verwarmingselement bovendien zeer 
eenvoudig, ideaal voor een lange levensduur.

Carbonvezel verwarmingstechnologie
De Gaea is gemaakt voor het verwarmen van mensen. Omdat de lucht niet wordt opgewarmd kan de warmte 
ook niet wegwaaien door wind.

De Gaea is voorzien van een lage-gloed verwarmingselement uit carbonvezel dat zorgt voor een zachte 
maar toch intense verwarming. De heater heeft een verwarmingshoek van 110° en een reikwijdte van  
± 3 meter wat een oppervlakte tot 15m² betekent.

Gemakkelijke montage en bediening
Er is geen gekwalificeerde elektricien nodig voor de installatie van de Gaea. Je steekt de stekker in het 
stopcontact en het toestel is gebruiksklaar.

De terrasverwarmer is voorzien van verschillende functies om het gebruiksgemak te vergroten. Deze 
worden aangegeven door een pilootlicht met kleuren. De timer stelt de precieze verwarmtijd in. Een ingebouwde 
thermische zekering zorgt voor veiligheid bij eventuele oververhitting.

Besparingsfunctie door bewegingsmelder
De passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) (ingebouwde bewegingsmelder) schakelt de verwarming 
automatisch uit na 4 minuten wanneer er geen beweging gedetecteerd wordt in het projectiegebied.

De vrijstaande terrasverwarmer GAEA is geschikt voor cafés, restaurants, 
pubs, clubs, hotels, rookruimtes, patio’s, balkons, terrassen en alle open 
binnenruimtes. Dankzij zijn mat zwarte brush afwerking en slanke uiterlijk past 
de Gaea in elk decor.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras
135 x 21 x 31,5 cm  •  12,4 kg

Instelling met 3 warmteniveaus: 240V/ 50Hz /60Hz 800W /1700W / 2500W

www.infraroodverwarming-dc.be
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Met handige 
muziek en videospeler

ATHENA
VRIJSTAANDE INFRAROOD TERRASVERWARMER

Elegant model met mediaspeler
Het elegante Athena model zorgt voor een perfecte combinatie van lifestyle en comfort en dit zowel voor binnen- 
als buitengebruik. Terras, balkon, garage, evenement, café of restaurant: de Athena zorgt voor een comfortabel 
gevoel en een gezellige aangename warme sfeer. De slanke, aantrekkelijke metalen behuizing (190 cm) is 
weerbestendig en duurzaam.

De gepatenteerde koolstofvezel verwarmingselementen genereren op een milieuvriendelijke manier een 
comfortabele warmte, met lage verbruikskosten.

De Athena is bovendien voorzien van een ingebouwde muziek en videospeler met LCD-scherm die je 
gemakkelijk bedient via bluetooth en wifi. Via de ingebouwde USB-poort kan je eenvoudig muziek opslaan op 
het geheugen van de heater. Dit alles maakt Athena de ideale partner voor een aangename atmosfeer.

Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Met een hoogte van 190 cm en een verwarmingshoek van 130°, kan de Athena ruimtes tot 20 m² effectief 
verwarmen. Omdat Infrarood verwarming onmiddellijk je lichaam binnendringt en niet de ruimte opwarmt krijg je 
een snel warmtegevoel, ondanks de wind. 

De Athena vrijstaande verwarming wordt gebruiksklaar geleverd. Dankzij de wieltjes aan de onderkant, 
kan je deze terrasverwarmer bovendien gemakkelijk verplaatsen. De afstandsbediening zorgt voor extra 
bedieningscomfort.

Focus op duurzaamheid en innovatie
De terrasverwarmer is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is dus geschikt voor commercieel 
buitengebruik.

Athena is bovendien voorzien van een passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) die de verwarming 
automatisch uitschakelt na 4 minuten ‘geen beweging in het projectiegebied’.

De ATHENA is een vrijstaande infrarood terrasverwarmer met media player, 
geschikt voor commercieel  gebruik (horeca, terrassen, open binnenruimtes) en 
privégebruik. Dankzij z’n design afwerking en z’n handige muziek en videospeler, 
scoort hij in iedere setting. Ook geschikt als publicitaire videospeler in combinatie 
met warmte!

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras  •  Residentieel Gebruik  • 
Commercieel Gebruik

190 x 50 cm   •  24,2 kg

220-240 V  •  50 / 60 Hz  •  480W & 2960 W

www.infraroodverwarming-dc.be
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Perfect boven een tafel 
of salon bruikbaar

BALI
VRIJSTAANDE UITKLAPBARE 
INFRAROOD TERRASVERWARMER 

Veilig verwarmen met mobiele terrasverwarming
De Bali heeft een strak design, en kan worden ingesteld in vijf verschillende warmtestanden, via een 
afstandsbediening. Deze terrasverwarmer is plooibaar waardoor hij boven een tafel of salon gebruikt kan 
worden. Daarnaast is de mobiele terrasverwarming voorzien van efficiënte en variabele LED-verlichting.

Met de voorziene wieltjes is de Bali terrasverwarming makkelijk te verplaatsen. Door de val beveiliging 
schakelt hij zichzelf automatisch uit voor hij de grond raakt. De terrasverwarmer is bovendien waterspat bestendig 
waardoor aanraking met eventueel regen of sneeuw geen enkel probleem vormt.

Functionaliteiten van de Bali terrasverwarming
De infrarood verwarmer is voorzien van carbonvezel verwarmings-
elementen van 2000 Watt, die een levensduur hebben tot ongeveer 
8000 branduren. Dankzij de infrarood technologie worden de 
mensen verwarmd en niet de lucht.

De Bali heater is ontworpen met oog voor design en klasse. Dankzij 
zijn uitklapbare arm kan de heater zowel verticaal als horizontaal 
worden geplaatst. Je kunt hem boven een tafel of salon plaatsen zodat 
de mensen rond de tafel het warm hebben.  

De Bali terrasverwarming kan zowel binnen als buiten gebruikt 
worden.

Tot slot is de inklapbare terrasverwarming in staat tot wel 15m² te 
verwarmen. En dat allemaal via een gewone aansluiting van  
220 à 240 Volt. Door zijn gebruiksgemak en capaciteit is de  
Bali terrasverwarmer dus geschikt voor privégebruik én gebruik in  
de horeca.

De vrijstaande uitklapbare infrarood terrasverwarmer BALI is geschikt voor 
gebruik in open of halfopen ruimtes.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Opslagplaats  •  Publieke Ruimten  •  Terras
52 x 33 x 202 cm 

2000 Watt  •  6 Watt (2 LED lampen)

www.infraroodverwarming-dc.be
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URANUS
HORIZONTALE INFRAROOD TERRASVERWARMER

Gebruiksvriendelijke montage en bediening
Deze horizontaal hangende terrasverwarmer wordt opgehangen via de voorziene beugel. Door het lage 
temperatuur-omhulsel (< 90 °C) kan je heater dichtbij de muur of het plafond installeren, wat je helpt om ruimte 
te besparen. Door de extra lange verwarmingsbuis (1 meter), kan de Uranus een grote oppervlakte verwarmen.

Een gewoon stopcontact is voldoende, en een gekwalificeerde elektricien is niet nodig om verbinding te maken met 
de netspanning en om de afstandsbediening in werking te stellen. 

Bovendien wordt elke functie op de Uranus aangegeven door een pilootlicht met  
verschillende kleuren. Met de afstandsbediening kan je de verwarmtijd instellen evenals  
drie warmteniveaus en de bewegingsmelder. De Uranis kan een oppervlakte tot ± 20m² 
verwarmen.

Elke Uranus is voorzien van een thermische zekering die de het toestel 
uitschakelt bij oververhitting.

Voor meer info zie www.infraroodverwarming-dc.be  !

De URANUS is een horizontaal hangende terrasverwarmer die gebruikt wordt in 
cafés, restaurants, clubs, hotel terrassen, rookruimtes, patio’s, balkons en alle privé 
terrassen. De infraroodstraling zorgt voor een comfortabele warmte. Door zijn 
stijlvolle zwart gebrushte afwerking past de Uranus in elk decor.

De elegante terrasverwarmer BOREAS is een horizontaal hangende verwarmer 
die gebruikt wordt in cafés, restaurants, clubs, hotel terrassen, rookruimtes, patio’s, 
balkons en alle privé terrassen. De infraroodstraling zorgt voor een comfortabele 
warmte. Door zijn stijlvolle zwart afwerking past de Boreas in elk decor. 

Gebruiksvriendelijke montage en bediening
Deze horizontaal hangende terrasverwarmer wordt opgehangen via de voorziene beugels aan het plafond, 
of aan de muur. De Boreas kan een oppervlakte tot ± 18m² verwarmen.

Een gewoon stopcontact is voldoende, een gekwalificeerde elektricien is niet nodig om verbinding te maken 
met de netspanning en om de afstandsbediening in werking te stellen. De Boreas is voorzien van een 
temperatuurindicatie en thermostaat, en is regelbaar met afstandsbediening en wifi. 

Elke Boreas is voorzien van een thermische zekering die de het toestel uitschakelt bij oververhitting.

Voor meer info zie www.infraroodverwarming-dc.be !

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras 970 x 160 x 80 mm  •  4,1 kg  •  2600 Wat

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras
Ophanghoogte: 1,8 à 4 m  •  7,7 kg

Instelling met 3 warmteniveaus: 208-240V 50Hz /60Hz 900W /1900W / 2800W

BOREAS
HORIZONTALE INFRAROOD 
TERRASVERWARMER

-  Bediening met Wifi en
afstandsbediening

-  Ingebouwde thermostaat
met temperatuurregeling

-  Plafond of wand
bevestiging

w.infraroodverwarming- www.infraroodverwarming-dc.beww dc.be
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Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Met zijn integrale verwarmingsbuis van 65 cm en zijn basis van slechts 19,5 cm diameter, is de Heattie geschikt 
voor kleine ruimtes. Dankzij z’n 360° ontwerp, mist Heattie geen enkel plekje. Hij geeft warmte aan mensen in 
een ruimte tot wel 3 m².

De Heattie draagbare verwarming wordt gebruiksklaar geleverd. Door het lichte gewicht kun je de heater 
bovendien gemakkelijk optillen en verplaatsen. De Heattie is ook bestand tegen regen, sneeuw of spatten, en is 
om die reden ook geschikt voor commercieel buitengebruik.

Voor meer info zie www.infralia.com !

Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming
Dankzij z’n 360° ontwerp, mist Retable geen enkel plekje. Hij geeft warmte aan mensen in een ruimte tot 7 m².  
Met infrarood wordt niet de omgeving verwarmd, maar de mensen.

De tafel is afgewerkt met MgO dat zorgt voor een zacht gevoel. In tegenstelling tot metaal en glas, is MgO een 
goede match voor infrarood verwarming.

De tafelverwarmer is voorzien van diverse functionaliteiten om het gebruiksgemak te vergroten. De ingebouwde 
sensor schakelt bijvoorbeeld de verwarming uit bij oververhitting of wanneer de tafel zou omvallen. Mocht er toch 
sprake zijn van oververhitting, dan zorgt de ingebouwde thermische zekering voor veiligheid.

Voor meer info zie www.infralia.com !

HEATTIE is een draagbare terrasverwarmer die zowel op als onder een tafel 
gebruikt kan worden. Hij is geschikt voor cafés, restaurants, pubs, clubs, hotels, 
rookruimtes, patio’s, balkons, terrassen en alle open binnenruimtes. Dankzij zijn 
zwarte brush of RVS afwerking en moderne uiterlijk past de Heattie in elk decor.

Zowel HEATTIE als RETABLE zijn geschikt voor cafés, 
restaurants, pubs, clubs, hotels, rookruimtes, patio’s, 
balkons, terrassen en alle open binnenruimtes. 
Gemakkelijke montage en bediening!

De RETABLE is een infrarood tafel verwarmer, geschikt voor cafés, restaurants, 
pubs, clubs, hotels, rookruimtes, patio’s, balkons, terrassen en ook privé terrassen. 
Met zijn moderne afwerking past de Retable in elk decor.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras  •  Residentieel Gebruik  • 
Commercieel Gebruik

50 x 75 / 110 cm  •  19,3 kg / 20,8 kg

220-240 V  •  50/60 Hz • 1300 W

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Residentieel Gebruik  •  Commercieel Gebruik
65 x diameter 19,5 cm  •  3,4 kg

220-240 V  •  50/60 Hz • 1200 W

HEATTIE
DRAAGBARE TERRASVERWARMER

RETABLE
TAFEL VERWARMING

www.infraroodverwarming-dc.be
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Parasolverwarming met verlichting
De Mars is een verwarming voor ophanging onder de parasol, en zorgt voor een perfecte combinatie van 
lifestyle en comfort op jouw terras. Het apparaat is zo ontworpen dat het je drankjes koel houdt, terwijl het jouw 
lichaam verwarmt. Dankzij zijn LED-verlichting, in warme en koele kleuren, geniet je van bijzonder veel sfeer.

De terrasverwarmer is bestand tegen zware regen, sneeuw of spatten, en is dus geschikt voor commercieel 
buitengebruik. Hij is bovendien onderaan voorzien van LED-verlichting die bestand is tegen hoge temperaturen. 

De Mars monteer je bij voorkeur op een hoogte van 1,8 à 2m. Zo kan hij mensen in een ruimte tot 5 m² 
verwarmen.

Ook staande versie verkrijgbaar.

Terrasverwarming met verlichting
De vrijstaande infrarood verwarmer Jupiter zorgt voor een perfecte combinatie van lifestyle en comfort en dit 
zowel voor binnen- als buitengebruik. Het apparaat is zo ontworpen dat het je drankjes koel houdt, terwijl het 
jouw lichaam verwarmt. Dankzij zijn LED-verlichting, verkrijgbaar in warme of koele kleuren, geniet je van 
bijzonder veel sfeer. 

De heater is bestand tegen regen, sneeuw of spatten, en is dus heel geschikt voor commercieel buitengebruik.  
Hij is bovendien onderaan voorzien van LED-verlichting die bestand is tegen hoge temperaturen. De vrijstaande 
verwarmer Jupiter wordt gebruiksklaar geleverd. Zijn stabiele basis en zijn automatische beveiliging tegen 
oververhitting zorgen ervoor dat je deze terrasverwarmer ook kunt gebruiken nabij kinderen en dieren.

Ook hangende versie verkrijgbaar.

De MARS is een infrarood verwarming om onder een parasol op te hangen 
en is geschikt voor commercieel (horeca, terrassen, open binnenruimtes) en 
privégebruik. Hij is beschikbaar in alu of zwart. 

De JUPITER is een infrarood terrasverwarmer geschikt voor commercieel gebruik 
(horeca, terrassen, open binnenruimtes) en privégebruik. Hij is beschikbaar in brushed 
aluminium, of mat zwart. 

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras  •  Residentieel Gebruik  • 
Commercieel Gebruik

200 x 45 x 45 cm 

(Jupiter 68cm breed -  binnenkort beschikbaar)

750/1500 W  • 50/60 Hz

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras  •  Residentieel Gebruik  • 
Commercieel Gebruik

38 x 20,5 cm  • 4 kg 

750/1500 W  •  100-240 V  •  50/60 Hz

MARS
PARASOL VERWARMING

JUPITER
TERRASVERWARMER
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Gebruiksvriendelijke terrasverwarmer met lange levensduur
De Riesling is bestemd voor overdekte en goed beschermde kleinere terrassen. De hangende terrasverwarmer is 
ook geschikt voor commercieel binnengebruik.

Deze verwarmer wordt opgehangen via de voorziene beugels. Er is geen gekwalificeerde elektricien nodig om 
verbinding te maken met de netspanning en om de afstandsbediening in werking te stellen. Je steekt de stekker in 
het stopcontact en het toestel is gebruiksklaar.

De Riesling terrasverwarmer is ook verkrijgbaar met zwart Schott glas aan de voorzijde, voor een mooi design.

De terrasverwarmer RIESLING is een horizontaal op te hangen verwarmer bestemd 
voor cafés, restaurants, clubs, hotelterrassen, rookruimtes, patio’s, balkons en privé 
terrassen. De infraroodstralen zorgen voor een comfortabele warmte. Dankzij zijn 
stijlvolle brushed of matzwarte afwerking past de Riesling in elk decor.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Publieke Ruimten  •  Terras  •  Residentieel Gebruik  • 
Commercieel Gebruik

80/90 x 9 x 10 cm  •  3,7 kg 

100-240 V  •  50/60 Hz  •  1300-1500 W

RIESLING
HANGENDE TERRASVERWARMER

Bestand tegen allerlei
  weersomstandigheden

 www.infraroodverwarming-dc.be
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Montage van de ALFRESCO infrarood terrasverwarming
De Alfresco heater kan worden bevestigd op een zijmuur of gevel, of aan het plafond. Het toestel verwarmt niet 
de lucht, maar wel mensen en objecten wat economisch, efficiënt en ecologisch is, en bovendien goed voor de 
gezondheid.

De RVS infrarood terrasverwarming is bestand tegen corrosie en kan dus in vochtige omgevingen worden 
geplaatst, zoals aan de kust. Met hun compact en elegant design passen ze bovendien in elk decor. Ze zijn 
ook makkelijk te monteren en worden zelf niet warm, zodat ze ook veilig onder een afdak, store of zeil kunnen 
worden gemonteerd.

Levensduur van de terrasverwarmer
De terrasverwarming is beschikbaar met een enkel of dubbel verwarmingselement evenals in twee lengtes. 
Alle apparaten hebben de IPX4-rating wat betekent dat ze bestand zijn tegen water. De verwarmings-
elementen hebben een levensduur van 9000 uren en zijn makkelijk vervangbaar.

De ALFRESCO infrarood terrasverwarming is geschikt om buitenterrassen te 
verwarmen, alsook ateliers, kerken, industriële ruimtes en sporthallen.  
Deze heater is voorzien van medium infraroodtechnologie welke een aangename 
en doordringende warmte afgeeft, ongeacht de wind.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Opslagplaats  •  Publieke Ruimten  •  Terras  • 
Commercieel Gebruik  •  Industrieel Gebruik

99 of 156 x 22 x 30 cm 

2,5 - 8 kW

ALFRESCO
INFRAROOD TERRASVERWARMING 

Een efficiënte, ecologische 
  en voordelige aankoop

www.infraroodverwarming-dc.be
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Gebruiksvriendelijke verticale heater
Deze verwarming is verticaal aan de wand te monteren, waardoor hij ook in kleine ruimtes past. Door de lage 
temperatuur van de behuizing kan de terrasverwarmer rechtstreeks aan alle bouwmaterialen vastgemaakt 
worden, zelfs aan hout. Aanraking door kinderen of huisdieren is geen probleem.

Dankzij zijn verwarmingselement van 1 meter is de Vermount in staat een relatief grote oppervlakte te 
verwarmen. De infraroodverwarming zorgt ervoor dat niet de lucht verwarmd wordt, maar enkel het lichaam. 
Dat geeft een aangename, diep doordringende warmte die niet wegwaait door wind.

Verwarming met lange levensduur
De Vermount terrasverwarmer is bestand tegen regen, sneeuw of spatten, en is daarom ook geschikt voor 
commercieel buitengebruik. Bovendien maakt het gepatenteerde klik-in systeem de vervanging van het 
verwarmingselement zeer eenvoudig, zonder dat er een gekwalificeerde elektricien nodig is.

Carbonvezel verwarmingstechnologie
De verticale Vermount is voorzien van een lage gloed verwarmingselement. Dit carbonvezel element zorgt voor 
een zachte en intense verwarming en kan in verschillende warmte niveaus ingesteld worden.

Voor de Vermount is geen gas nodig, wat de heater milieuvriendelijk en voordelig maakt. Door zijn 
verwarmings   hoek van 110° en de 3,5m reikwijdte kan de heater een oppervlakte tot 15m² verwarmen.

Gebruiksvriendelijke en gemakkelijke bediening
De Vermount wordt kant-en-klaar geleverd. Er is geen elektricien nodig om het apparaat in werking te doen 
treden. Je steekt enkel de stekker in het stopcontact.  Een timer kan de verwarmtijd tot 4 uur precies instellen.

Elke functie van de verticale terrasverwarmer wordt aangegeven via een pilootlicht met verschillende kleuren. 
Bij oververhitting wordt de Vermount uitgeschakeld door een ingebouwde thermische zekering.

Besparingsfunctie door bewegingsmelder
De passieve infrarood besparingsfunctie (PIR) schakelt de verwarming na 4 minuten automatisch uit wanneer er 
geen beweging gedetecteerd wordt vóór het apparaat.

De verticale infrarood terrasverwarmer VERMOUNT is perfect voor gebruik in 
cafés, restaurants, kroegen, clubs, hotels, rookruimtes, patio’s, balkons, en privé 
terrassen. De Vermount past met zijn zwarte brush afwerking in elk decor.

TOEPASSINGEN AFMETINGEN & VERMOGEN

Garage  •  Kelder  •  Zolder  •  Opslagplaats  • 
Publieke Ruimten  •  Terras

134,5 x 28 x 23,5 cm  • 6,4 kg

Instelling met 3 warmteniveaus: 208-240V 50Hz /60Hz 
900W /1900W / 2500W

VERMOUNT
VERTICALE INFRAROOD TERRASVERWARMER

Past perfect 
   in kleine ruimtes

www.infraroodverwarming-dc.be
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