
OPRUIMING VOORRAAD

INFRAPOWER INFRAROOD GLASPANELEN

Infrapower infrarood glaspanelen

De Infrapower panelen zijn de nieuwe generatie op gebied van infrarood verwarming. Dankzij hun reflectie-technologie 
leveren deze panelen een hogere performance tegenover bv cassette systemen. Het gegenereerde vermogen wordt 
immers 99,9% naar voor gereflecteerd. Het resultaat is een hoge performance en lage energiekosten. U heeft de keuze 
uit spiegelglas, zwart glas of wit glas. Zo heeft u 2 vliegen in 1 klap: spiegel of decoratief paneel én verwarming. Bij 
spiegels heeft u bovendien het voordeel dat deze niet aandampen!

Met een infrarood verwarmingspaneel geniet u van een betere bloeddoorstroming en vermindering van uw 
reumaklachten. Net zoals u voor een lange tijd in het Zuiden zou vertoeven.

Voor gebruik in een normaal geïsoleerde woonruimte dient u rekening te houden met 65Watt/m². Om een badkamer 
comfortabel te verwarmen zal u 85Watt/m² nodig hebben.

Toepassingen:
Badkamer, toilet, inkom, winkels, kantoor, ….

Artikelnr. Kleur Vermogen Afmetingen Verwarmde opp. Prijs

IR-0013 wit 600 Watt 60 x 90 x 2,5cm 9m² – 7m² € 409 / 249,00

IR-0017 spiegel 600 Watt 60 x 90 x 2,5cm 9m² - 7m² € 479 / 299,00

IR-0379 Foto leeuw 600 watt 90cm x 60cm 12 m² – 9 m² € 769,32 / 349,00

INRAPOWER BASIC PANELEN

Basic infrarood paneel
De Infrapower panelen zijn de nieuwe generatie op gebied van 
infrarood verwarming. Dankzij hun reflectie-technologie leveren 
deze panelen een hogere performance tegenover bv cassette 
systemen. Het gegenereerde vermogen wordt immers 99,9% 
naar voor gereflecteerd. Het resultaat is een hoge performance 
en lage energiekosten. De infrapower panelen verwarmen uw 
woning, kantoor of winkel met slechts 65 Watt per m².

Voordelen van de Infrapower panelen:
Betaalbare infraroodverwarming welke zeer zuinig omspringt 
met energie. Garantieperiode 5 jaar.

Toepassingen:
Woning, kantoor, horeca, winkels, openbare sector, …

Artikelnr. Vermogen Afmetingen Verwarmde opp. Prijs

IR-0003 400 Watt 60cm x 60cm x 2cm 6 m² € 229 / 129,00
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                                                  ECOSUN INFRAROOD HEATSTRIPS

De Heatstrips zijn zeer krachtige infrarood stralers in het lange golf segment. Dit verwarmingselement is opgebouwd uit 
aluminium lamellen bekleed met een energie-versnellende laag. Door deze techniek wordt de warmte beter en sneller 
getransporteerd naar de bereikbare objecten. De maximale projectieafstand tot de objecten is > 7 meter. Ideaal voor 
industriële toepassingen maar ook geschikt voor huishoudelijk gebruik of zelfs als terrasverwarming.

Voordelen van de Heatstrips:
Een krachtige lange golf infraroodstraler die kan ingezet worden voor industriële en huishoudelijke doeleinden.

Toepassingen:
Fabriekshallen, winkels, magazijnen, kantoren, loodsen, woningen etc...

Met een infrarood verwarmingspaneel geniet u van een betere bloeddoorstroming en vermindering van uw 
reumaklachten. Net zoals u voor een lange tijd in het Zuiden zou vertoeven.

Voor gebruik in een normaal geïsoleerde woonruimte dient u rekening te houden met 65Watt/m². Om een badkamer 
comfortabel te verwarmen zal u 85Watt/m² nodig hebben.

Wegens lichte beschadiging nu in solden:

Artikelnr. Kleur Vermogen Afmetingen Prijs

IR-0033 wit 1200 Watt 1550x150x60mm € 319  
Soldenprijs: € 239

IR-0238 zwart 1500 Watt 1580x140x45mm € 385
Soldenprijs: € 289

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW. Alle info onder voorbehoud van wijzigingen.

INFRAROOD SAUNA PANELEN

Set infrarood saunapanelen
1 x paneel 200 Watt 875mm x 360mm (IR-0103)
1 x paneel 575 Watt 1130mm x 780mm met temperatuursensor (IR-0108)
1 x controller voor instelling van tijd en temperatuur (IR-0112)
Met deze set kan u elke ruimte van 5m³ omtoveren tot infrarood sauna.
Normale prijs: 829,00 euro
Soldenprijs: 499,00  euro
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INFRAROOD TERRASSTRALERS

High Power Inox terrasstraler  (IR-0197)

1300 watt, niet zichtbare straling. Inox behuizing met wit 
keramisch stralingselement. Afmetingen: 509 x 91 x 99mm. 
Normale prijs: 379,00 euro 
Soldenprijs: 199,00 euro

Solamagic 

1400 watt (IR-0178), 2x 20 watt licht, richtbaar titanium. 
Normale prijs:545,00 euro
Soldenprijs: 349,00 euro

SUNSHOWER COMBI WHITE

• Infrarood tijdens het douchen ontspant
• Sunshower geeft een veilige, gezonde dosis UV-licht
• UV-licht stimuleert de aanmaak van Vitamine D
• UV-licht geeft u meer energie en een gezonde kleur

Normale prijs: 2.238,50 euro 
Soldenprijs: 1.499,00 euro

BEWEGINGSMELDER

Draadloze bewegingsmelder met plugin ontvanger (IR-0078)

Normale prijs: 84,00 euro 
Soldenprijs: 39,00 euro

DIMMER VOOR TERRASVERWARMING

RC Dimmer 4000 watt, softstart, bediening via afstandbediening (IR-0071)

Normale prijs: 628,00 euro 
Soldenprijs: 299,00 euro

Afstandsbediening RC Dimmer (IR-0086)

Normale prijs: 57,00 euro 
Soldenprijs: 39,00 euro

PARASOLBEUGEL

Parasolbeugel voor Heliosa stralers 101B (IR-0056)

Normale prijs: 49,50 euro 
Soldenprijs: 29,00 euro
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SUNNY BEAM

Bluethooth installatiebewaking
• Bekijk draadloos de installatie van je zonnepanelen. 
• Je bent steeds op de hoogte van je verbruik/opbrengst.

Normale prijs: 257,00 euro 
Soldenprijs: 49,00 euro

FIRST “BASIC ELEGANT” INFRAROOD GLASPANELEN ZONDER FRAME

De Basic Elegant frameless 
glaspanelen van FIRST hebben 
een zeer hoge oppervlakte 
temperatuur (tot 160°C) en zijn 
ontwikkeld om directe warmte te 
creëren. De hogere oppervlakte 
temperatuur zorgt voor een groter 
bereik van de straling. Daardoor 
zijn deze toestellen uiterst efficiënt
voor grote oppervlaktes. 

Deze panelen zijn ideaal voor installatie aan plafond of muur. 

Met een infrarood verwarmingspaneel geniet u van een betere bloeddoorstroming en vermindering van uw
reumaklachten.
Net alsof u voor een lange tijd in het Zuiden zou vertoeven...

Voor gebruik in een normaal geïsoleerde woonruimte dient u rekening te houden met 65 Watt per m².
Om een badkamer comfortabel te verwarmen zal u 85 Watt per m² nodig hebben.
Overzicht FIRST Basic Elegant panelen:

Artikelnr. Kleur Vermogen Afmetingen Verwarmde opp. Prijs

IR-0310 Mat zwart 800 Watt 90cm x 60cm 12 m² – 9 m² € 769,32 / 449,00

IR-0328 Rood 500 Watt 60cm x 60cm 7 m² – 5 m² € 607,00 / 499,00

De Basic Elegant frameless spiegelpanelen
van FIRST hebben een zeer hoge 
oppervlakte temperatuur (tot 160°C) en zijn 
ontwikkeld om directe warmte te 
creëren. De hogere oppervlakte 
temperatuur zorgt voor een groter 
bereik van de straling. Daardoor zijn 
deze toestellen uiterst efficiënt voor 
grote oppervlaktes. 
Met een infrarood verwarmingspaneel 
geniet u van een betere bloeddoorstroming 
en vermindering van uw reumaklachten. Net
alsof u voor een lange tijd in het Zuiden zou 
vertoeven.

Voor gebruik in een normaal geïsoleerde woonruimte dient u rekening te houden met 65 Watt per m². Om 
een badkamer comfortabel te verwarmen zal u 85 Watt per m² nodig hebben.

Artikelnr. Kleur Vermogen Afmetingen Verwarmde opp. Prijs

IR-0323 Spiegel 230 Watt 60cm x 60cm 3 m² – 2 m² € 556 / 299,00
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                                               WELLTHERM spiegelpanelen zonder frame

Welltherm spiegelverwarming is de elegante oplossing voor het verwarmen van badkamers, wellness en 
andere ruimtes.

Een groot voordeel in vochtige ruimtes is dat deze spiegel niet kan bedampen. Deze spiegelpanelen zijn 
frameless uitgevoerd voor een minimalistische look.

Met een infrarood verwarmingspaneel geniet u van een betere bloeddoorstroming en vermindering van uw 
reumaklachten. Net alsof u voor een lange tijd in het Zuiden zou vertoeven.

Voor gebruik in een normaal geïsoleerde woonruimte dient u rekening te houden met 65 Watt per m². Om 
een badkamer comfortabel te verwarmen zal u 85 Watt per m² nodig hebben.

Welltherm infrarood verwarming: comfortabel en energiezuinig verwarmen.

Toepassingen: Woning, kantoor, horeca, winkels, openbare sector, …

Overzicht Welltherm spiegels zonder frame wegens een vlek in de spiegel nu in solde:

Artikelnr. Vermogen Afmetingen Verwarmde opp. Prijs

IR-0257 1000 Watt 60cm x 150cm x 3cm 15m² – 11m² € 1.145
Soldenprijs: € 499

Al deze spiegels zijn ook verkrijgbaar met frame. Alle prijzen zijn 21% BTW inbegrepen. Alle info onder 
voorbehoud van wijzigingen.


