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1
Camperservice

2.5m2 camperservice infrarood vloerverwarming compleet gemonteerd met
thermostaat en voeding

Veelal komt het voor dat eigenaren van campers of
caravans, dat men elektrische vloerverwarming wilt
aanschaffen. Wij ontvangen regelmatig aanvragen om de
vloerverwarming te monteren.Via de Camper Service
kunnen wij U helpen om op onze locatie in Alkmaar de
desbetreffende vloerverwarming COMPLEET TE
MONTEREN EN TE TESTEN.

5.0m2 camperservice infrarood vloerverwarming compleet gemonteerd met
thermostaat en voeding

Veelal komt het voor dat eigenaren van campers of
caravans, dat men elektrische vloerverwarming wilt
aanschaffen. Wij ontvangen regelmatig aanvragen om de
vloerverwarming te monteren.Via de Camper Service
kunnen wij deze groep helpen om op onze locatie in
Heerhugowaard de desbetreffende vloerverwarming
COMPLEET TE MONTEREN EN TE TESTEN.

€ 510.00

€ 714.00
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Infraroodpanelen service

1st 700W infrarood paneel montage inclusief ontvanger en thermostaat

Montage van een gekorrelde 700W, 60x120cm.
infraroodpaneel tegen wand of plafond, inclusief RF Optima
R2 of RF optima Eazy en één stuks ontvanger, op bestaande
installatie/groep. Exclusief het maken van leidingen, kabels
etc. (Mogelijk tegen meerprijs, op locatie te bepalen).
Uitvoering vaste land Nederland exclusief de eilanden.

2st 700W infrarood panelen gemonteerd inclusief ontvangers en thermostaat

Montage van twee gekorrelde 700W, 60x120cm.
infraroodpanelen tegen wand of plafond, inclusief RF
Optima R2 of RF optima Eazy en twee stuks ontvangers, op
bestaande installatie/groep, dezelfde ruimte. Exclusief het
maken van leidingen, kabels etc. (Mogelijk tegen meerprijs,
op locatie te bepalen). Uitvoering vaste land Nederland
exclusief de eilanden.

3st 700W infrarood panelen gemonteerd inclusief ontvangers en thermostaat

Montage van drie gekorrelde 700W, 60x120cm.
infraroodpanelen tegen wand of plafond, inclusief RF
Optima R2 of RF optima Eazy en drie stuks ontvangers, op
bestaande installatie/groep, dezelfde ruimte. Exclusief het
maken van leidingen, kabels etc. (Mogelijk tegen meerprijs,
op locatie te bepalen). Uitvoering vaste land Nederland
exclusief de eilanden.

€ 586.25

€ 1,110.78

€ 1,604.46



3
Infraroodpanelen service

4st 700W infrarood panelen gemonteerd inclusief ontvangers en thermostaat

Montage van vier gekorrelde 700W, 60x120cm.
infraroodpanelen tegen wand of plafond, inclusief RF
Optima R2 of RF optima Eazy en vier stuks ontvangers, op
bestaande installatie/groep, dezelfde ruimte. Exclusief het
maken van leidingen, kabels etc. (Mogelijk tegen meerprijs,
op locatie te bepalen). Uitvoering vaste land Nederland
exclusief de eilanden.

€ 1,974.72
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IR verwarmingsfolie vloer

Installatie 5m2 isolatie en 4m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 5m2 reflectie isolatie en 4m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 10m2 isolatie en 8m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 10m2 reflectie isolatie en 8m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 15m2 isolatie en 12m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 15m2 reflectie isolatie en 12m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

€ 443.55

€ 794.52

€ 1,145.50
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IR verwarmingsfolie vloer

Installatie 20m2 isolatie en 16m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 20m2 reflectie isolatie en 16m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 25m2 isolatie en 20m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 25m2 reflectie isolatie en 20m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 30m2 isolatie en 24m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 30m2 reflectie isolatie en 24m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

€ 1,496.47

€ 1,804.25

€ 2,155.22
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IR verwarmingsfolie vloer

Installatie 35m2 isolatie en 28m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 35m2 reflectie isolatie en 28m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 40m2 isolatie en 32m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 40m2 reflectie isolatie en 32m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 45m2 isolatie en 36m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 45m2 reflectie isolatie en 36m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

€ 2,506.20

€ 2,857.17

€ 3,158.79
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IR verwarmingsfolie vloer

Installatie 50m2 isolatie en 40m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 50m2 reflectie isolatie en 40m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 55m2 isolatie en 44m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 55m2 reflectie isolatie en 44m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 60m2 isolatie en 48m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 60m2 reflectie isolatie en 48m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

€ 3,509.76

€ 3,860.74

€ 4,211.71
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IR verwarmingsfolie vloer

Installatie 65m2 isolatie en 52m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 65m2 reflectie isolatie en 52m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

Installatie 70m2 isolatie en 56m2 infrarood verwarmingsfolie inclusief reflectie
isolatie, verwarmingsfolie, 50 of 100W per m2

Installatie van 70m2 reflectie isolatie en 56m2 infrarood
verwarmingsfolie. Aan de hand van de reeds aangeleverde
tekening wordt de isolatie, infrarood verwarmingsfolie en
een temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor
een thermostaat!

€ 4,562.69

€ 4,913.66
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Kabel vloerverwarming

Installatie 0,9m2 - 1,9m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2, max 140W

Installatie 0.9m2 - 1.9m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 1,5m2 - 3,0m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2, max 240W

Installatie 1,5m2 - 3,0m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 2,4m2 - 4,8m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 380W

Installatie 2,4m2 - 4,8m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 581.84

€ 591.66

€ 604.94
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Kabel vloerverwarming

Installatie 3,1m2 - 6,3m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 500W

Installatie 3,1m2 - 6,3m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 3,8m2 - 7,7m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 600W

Installatie 3,8m2 - 7,7m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 4,9m2 - 9,8m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 780W

Installatie 4,9m2 - 9,8m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 616.87

€ 636.12

€ 654.00
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Kabel vloerverwarming

Installatie 6,2m2 - 12,5m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 1000W

Installatie 6,2m2 - 12,5m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 7,3m2 - 14,7m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 1200W

Installatie 7,3m2 - 14,7m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 8,7m2 - 17,5m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 1400W

Installatie 8,7m2 - 17,5m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 670.31

€ 698.31

€ 725.09
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Kabel vloerverwarming

Installatie 10,8m2 - 21,7m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 1700W

Installatie 10,8m2 - 21,7m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 12,5m2 - 25,0m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 2000W

Installatie 12,5m2 - 25,0m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 15,1m2 - 30,2m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 2400W

Installatie 15,1m2 - 30,2m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 762.07

€ 808.46

€ 1,070.46
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Kabel vloerverwarming

Installatie 17,5m2 - 35,1m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 2800W

Installatie 17,5m2 - 35,1m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 19,6m2 - 39,2m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 3100W

Installatie 19,6m2 - 39,2m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 21,6m2 - 43,3m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 3400W

Installatie 21,6m2 - 43,3m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 1,118.20

€ 1,062.23

€ 1,343.50
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Kabel vloerverwarming

Installatie 24,7m2 - 49,5m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 3900W 2grp

Installatie 24,7m2 - 49,5m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 25,0m2 - 50,0m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 4000W 2grp

Installatie 25,0m2 - 50,0m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 30,2m2 - 60,5m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 4800W 2grp

Installatie 30,2m2 - 60,5m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 1,411.01

€ 1,429.51

€ 1,735.00
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Kabel vloerverwarming

Installatie 35,1m2 - 70,2m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 max 5600w

Installatie 35,1m2 - 70,2m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

Installatie 39,2m2 - 78,5m2 infrarood verwarmingskabel adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 -
160W per m2 6300W 2grp

Installatie 39,2m2 - 78,5m2 infrarood verwarmingskabel
adpsv, shtl. sdir,gb5, 80 - 160W per m2 en een
temperatuursensor gemonteerd. Maak een keuze voor een
thermostaat!

€ 1,830.48

€ 1,872.52
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Projectservices

Find, Found and Solve

LVS HEATING biedt een service aan wat betrekking heeft
tot het verhelpen van storingen van verwarmingsfolies en
verwarmingskabels.Zo kunnen wij met speciale HV
apparatuur en meet instrumenten bepalen waar er
bijvoorbeeld een kabelbreuk is.Let wel dat dit uitsluitend
exclusief materialen is en inclusief reiskosten. Door to door.

Find, Found and Solve: gebruik rolsteiger per dag

In combinatie met Find Found en Solve: gebruik rolsteiger
per dag, max 4.2 meter

Find, Found and Solve: gebruik rolsteiger per dag inclusief opbouwen op locatie

In combinatie met Find Found en Solve: gebruik rolsteiger
per dag, max 4.2 meter Find, Found and Solve: gebruik
rolsteiger per dag inclusief opbouwen op locatie

€ 101.95

€ 14.52

€ 54.45
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Projectservices

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 4HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 4 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 8HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 8 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief
reiskosten.Door to door.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 20HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 20 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door

€ 271.52

€ 493.68

€ 1,110.78
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Projectservices

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 40HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 40 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 1HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur ter
beschikking gesteld om U eventueel te helpen met de
desbetreffende installatie. Dit is op basis per uur!Let wel dat
dit uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

PARKEER KOSTEN A'DAM, per dag

PARKEER  KOSTEN A'DAM

€ 2,098.14

€ 67.88

€ 37.03
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1
SMART, WIFI, DOMOTICA

Wifi socket 16A, randaarde, vermogensmeting 230Vac, tuya compatible

Smart Wifi Plug kan in combinatie worden gebruikt met
bijvoorbeeld de Optima W thermostaat. Door de producten
te koppelen kunnen er één of meerdere wifi plug worden
toegepast om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.   Met de handige stroommeter kun je in één
oogopslag precies zien hoeveel stroom het apparaat op dat
moment verbruikt, of hoeveel stroom het heeft verbruikt
door de tijd.

Wifi socket 16A, rand/penaarde, tuya compatible

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible. 

Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met randaarde, met USB aansluiting 4 voudig, tuya
compatible

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

€ 48.13

€ 23.45

€ 48.13



2
SMART, WIFI, DOMOTICA

Wifi bewakingscamera, indoor, usb gevoed

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

Wifi RGB LED lamp E27 fitting, 230v, tuya compatible

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB, 230V, tuya compaible

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

€ 40.75

€ 21.37

€ 49.98
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Wifi RGB LED bulb GU10 5077, 230V, tuya compatible

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi RBG LED bulb E14 5076, 230V, tuya compatible

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi smart opbouw actor 10A, 4967, tuya compatible

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

€ 20.34

€ 25.45

€ 20.34
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Wifi outdoor camera IP65, 4057, usb gevoed, tuya compatible

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos), tuya compatible

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

Wifi PIR motion detector, USB gevoed, opbouw, tuya compatible

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

€ 81.55

€ 27.15

€ 35.65
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Buitenstopcontact Wifi opbouw wcd, smart, outdoor waterdicht 16A, 230Vac, tuya
compatible

Deze wcd Smart Outdoor WiFi waterdichte stopcontact
maakt verbinding met het internet via WiFi-netwerk zeer
geschikt voor apparaten die buitenshuis of in vochtige
ruimtes staan.  

Wifi aan/uit schaklaar, 2 knops, 300W maximaal via schakelaar 230vac, tuya
compatible

Traditionele lichtschakelaars zijn gewoon veel slimmer
geworden. Deze slimme 2 knops wandlichtschakelaar laat u
op afstand en automatisch meerdere lampen bedienen via
één discrete wandschakelaar.

Wifi screen schakelaar, 3 knops, 230V, tuya compatible

Open en sluit uw elektrische gordijnen, rolluiken en
zonneschermen vanaf uw smartphone, tablet of met
huisapparaten met spraakbediening, zoals Amazon Alexa of
Google Home. Deze slimme gordijnbediening kan worden
ingesteld in combinatie met het inschakelen/uitschakelen
van andere Nedis® SmartLife-producten. Uw gordijnen
gaan bijvoorbeeld dicht wanneer een licht wordt
ingeschakeld.

€ 69.95

€ 35.79

€ 41.96
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Wifi Rook- en temperatuur melder, 3Vdc, tuya compatible

Deze Wi-Fi-rookmelder waarschuwt je voor zowel rook als
voor een extreme toename van de temperatuur – er klinkt
een luid alarm voor iedereen die dichtbij is en je ontvangt
tevens een melding op je telefoon, waar je op dat moment
ook bent.  De melder beschikt over twee geruststellende
veiligheidsfuncties; hij detecteert namelijk zowel rook als
een snelle toename van de temperatuur.

Wifi sirene, alarm of gong, 85db, 3Vdc + adapter 230V, tuya compatible

Deze Wi-Fi-alarm, sirene waarschuwt je voor zowel een
toename van de temperatuur, en in combinatie met een
bewegingssensor of raam detectie kunt u de sirene
gebruiken als alarm systeem er klinkt een luid alarm voor
iedereen die dichtbij is en je ontvangt tevens een melding op
je telefoon, waar je op dat moment ook bent. 

Router, Modem, Accespoint 2.4Ghz, groot bereik, 230Vac, 2 antennes

ROUTER 2.4GHZ, GROOT BEREIK, MIMO COMPATIBLE,
OPTIONEEL CONFIGUREREN EN GESCHIKT VOOR TUYA. 
De AR-7287WnA is een krachtige router die volledige ADSL2
+ -mogelijkheden en uitstekende betrouwbaarheid biedt als
een kosteneffectieve netwerkoplossing voor thuis of bedrijf. 
WIJ BIEDEN DE MOGELIJKHEID OM DEZE ROUTER, ICM
AANVRAAG ACCOUNT TUYA EN KOPPELEN
COMPONENTEN, TE CONFIGUREREN!

€ 48.13

€ 48.13

€ 48.13
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Optima W programmeerbare WiFi inbouw thermostaat, tuya compatible, wit of
zwart

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

Optima W basic, opbouw thermostaat zonder display, programmeerbaar, tuya
compatible

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw WiFi klokthermostaat met kleuren touchscreen, 230Vac,
Tuya compatible

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

€ 101.94

€ 71.35

€ 178.50
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat randaarde, pompschakelaar,
programmeerbaar, tuya compatible

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

Optima W R3 Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, USB voeding,
tuya compatible, inclusief RF ontvanger

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

Optima W Exclusive, wifi en RF thermostaat, opbouw, tuya compatible, inclusief
RF ontvanger

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 71.35

€ 114.29

€ 138.97
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SMART, WIFI, DOMOTICA

Hub met RF en WIFI verbinding tbv TRV thermostatische kraan radiatoren

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

TRV radiator thermostaat, M30x1.5, programmeerbaar, te koppelen met hub,
draadloos of standalone, batterij gevoed

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

Plugin stekker wcd randaarde met 2x usb aansluiting, STOPCONTACT
RANDAARDE MET 2 X USB OPLADER

Plugin stekker wcd randaarde met 2x usb aansluiting,
STOPCONTACT RANDAARDE MET 2 X USB OPLADER LET
OP: DIT IS GEEN WIFI PRODUCT, MAAR KAN WORDEN
TOEGEPAST OM PRODUCTEN TE VOEDEN VIA USB

€ 114.29

€ 60.48

€ 11.11
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SMART, WIFI, DOMOTICA

230Vac 5Vdc voedingsadapter mini voorzien van snoer met stekker en mini usb
voor Optima W R3 en Optima W Exclusive

Voedingsadapter mini geschikt voor Optima W R3 of de
Optima W exclusive. Deze voedingsadapter is voorzien van
snoer met stekker 200cm en 10cm lange kabel met mini usb.
230Vac 5Vdc 0.6A

Wifi Slimme waterlekkage detector, tuya compatible

Maakt het bewaken van waterlekkages op moeilijk te
bereiken plaatsen eenvoudigEenvoudig te bedienen, maar
inzetbaar voor een zeer complex probleem. De meeste
waterlekkages beginnen op moeilijk te bereiken plaatsen
onder de vloerdelen.

Optima W R2 PLUS Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, batterij
gevoed, tuya compatible, inclusief RF WiFi ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend. De Optima W R2 PLUS is een RF gestuurde
thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat is
batterij gevoed

€ 35.79

€ 43.14

€ 114.29
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SMART, WIFI, DOMOTICA

TH51 WiFi inbouw thermostaat met vloersensor en ruimtesensor

De TH51 WiFi thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de TH51 WiFi  toegepast bij conventionele vloerverwarming
om ruimtes onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren
door één ventiel aan te sturen. 

Wifi inbouw stopkontact 16A, randaarde, tuya compatible

De smart socket kan op afstand worden in- en uitgeschakeld.
U kunt bijvoorbeeld de lichten inschakelen via uw
smartphone. U kunt ook een timer instellen voor het
stopcontact waarna het automatisch wordt uitgeschakeld, of
een schema maken zodat het stopcontact automatisch wordt
in- en uitgeschakeld op de door u gekozen tijden.

€ 59.95

€ 29.95
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Optima W thermostaten

Optima W R2 PLUS Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, batterij
gevoed, tuya compatible, inclusief RF WiFi ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend. De Optima W R2 PLUS is een RF gestuurde
thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat is
batterij gevoed

Optima W programmeerbare WiFi inbouw thermostaat, tuya compatible, wit of
zwart

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

TH51 WiFi inbouw thermostaat met vloersensor en ruimtesensor

De TH51 WiFi thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de TH51 WiFi  toegepast bij conventionele vloerverwarming
om ruimtes onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren
door één ventiel aan te sturen. 

€ 114.29

€ 101.94

€ 59.95
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Optima W thermostaten

Optima W basic, opbouw thermostaat zonder display, programmeerbaar, tuya
compatible

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw WiFi klokthermostaat met kleuren touchscreen, 230Vac,
Tuya compatible

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat randaarde, pompschakelaar,
programmeerbaar, tuya compatible

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 71.35

€ 178.50

€ 71.35
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Optima W thermostaten

Optima W R3 Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, USB voeding,
tuya compatible, inclusief RF ontvanger

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

Optima W Exclusive, wifi en RF thermostaat, opbouw, tuya compatible, inclusief
RF ontvanger

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Hub met RF en WIFI verbinding tbv TRV thermostatische kraan radiatoren

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

€ 114.29

€ 138.97

€ 114.29
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Optima W thermostaten

TRV radiator thermostaat, M30x1.5, programmeerbaar, te koppelen met hub,
draadloos of standalone, batterij gevoed

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

230Vac 5Vdc voedingsadapter mini voorzien van snoer met stekker en mini usb
voor Optima W R3 en Optima W Exclusive

Voedingsadapter mini geschikt voor Optima W R3 of de
Optima W exclusive. Deze voedingsadapter is voorzien van
snoer met stekker 200cm en 10cm lange kabel met mini usb.
230Vac 5Vdc 0.6A

TC05-ontvanger, tbv RF Optima, Optima W R3, Optima W Exclusive

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 60.48

€ 35.79

€ 52.45
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Optima W thermostaten

Optima W opbouwrand opbouwframe wit 86 x 86 x 35 mm opbouwdoos

Deze Optima W opbouwdoos voor wandmontage is geschikt
voor de Optima W en de wifi wandschakelaars. Hij heeft
meerdere openingen, zodat een kabel altijd gemakkelijk
doorgang heeft. De diepte is 35 mm voor een eenvoudige
installatie.

€ 7.99
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RF Optima W Plus

RF OPTIMA W R2 Plus thermostaat, RF 868Mhz bi-directioneel

RF OPTIMA W R2 Plus is een draadloze RF 868Mhz batterij
gevoede bi-directionele thermostaat welke geschikt is te
gebruiken met de TC20, TC25, TC30, TC35, TC60, TC65. Via
één van de ontvangers kan er een verbinding tot stand
worden gebracht met de TUYA of SMARTLIFE app. De 
thermostaat kan meerdere RF 868Mhz ontvangers
schakelen.

TC 25 opbouw ontvanger RF WiFi 10A zonder externe sensor

TC 25 opbouw ontvanger RF WiFi 10A zonder externe
sensor

TC 30 opbouw ontvanger RF WiFi 10A MET externe sensor

TC 30 opbouw ontvanger RF WiFi 10A met externe sensor

€ 52.64

€ 54.45

€ 59.90
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RF Optima W Plus

TC 35 inbouw ontvanger RF WiFi 16A zonder externe sensor

TC 35 inbouw ontvanger RF WiFi 16A zonder externe sensor

TC 40 inbouw ontvanger RF WiFi 16A met externe sensor

TC 40 inbouw ontvanger RF WiFi 16A met externe sensor

TC 60 plugin ontvanger RF WIFI 16A zonder externe sensor

TC 60 plugin ontvanger RF WIFI 16A zonder externe sensor

€ 54.45

€ 59.90

€ 61.71
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RF Optima W Plus

TC 65 plugin ontvanger RF WIFI 16A met externe sensor

TC 65 plugin ontvanger RF WIFI 16A met externe sensor

€ 67.16
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Router

Router, Modem, Accespoint 2.4Ghz, groot bereik, 230Vac, 2 antennes

ROUTER 2.4GHZ, GROOT BEREIK, MIMO COMPATIBLE,
OPTIONEEL CONFIGUREREN EN GESCHIKT VOOR TUYA. 
De AR-7287WnA is een krachtige router die volledige ADSL2
+ -mogelijkheden en uitstekende betrouwbaarheid biedt als
een kosteneffectieve netwerkoplossing voor thuis of bedrijf. 
WIJ BIEDEN DE MOGELIJKHEID OM DEZE ROUTER, ICM
AANVRAAG ACCOUNT TUYA EN KOPPELEN
COMPONENTEN, TE CONFIGUREREN!

2HEAT Optima - ontvanger WIFI - account aanvraag Tuya

2HEAT Optima - ontvanger WIFI - account aanvraag Tuya

Initialiseren koppelen Tuya componenten, per component

Initialiseren koppelen Tuya componenten, per component

€ 48.13

€ 18.51

€ 18.51
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Smart sensor, beveiliging, melders

Wifi PIR motion detector, USB gevoed, opbouw, tuya compatible

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

Wifi Rook- en temperatuur melder, 3Vdc, tuya compatible

Deze Wi-Fi-rookmelder waarschuwt je voor zowel rook als
voor een extreme toename van de temperatuur – er klinkt
een luid alarm voor iedereen die dichtbij is en je ontvangt
tevens een melding op je telefoon, waar je op dat moment
ook bent.  De melder beschikt over twee geruststellende
veiligheidsfuncties; hij detecteert namelijk zowel rook als
een snelle toename van de temperatuur.

Wifi sirene, alarm of gong, 85db, 3Vdc + adapter 230V, tuya compatible

Deze Wi-Fi-alarm, sirene waarschuwt je voor zowel een
toename van de temperatuur, en in combinatie met een
bewegingssensor of raam detectie kunt u de sirene
gebruiken als alarm systeem er klinkt een luid alarm voor
iedereen die dichtbij is en je ontvangt tevens een melding op
je telefoon, waar je op dat moment ook bent. 

€ 35.65

€ 48.13

€ 48.13
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Smart sensor, beveiliging, melders

Wifi Slimme waterlekkage detector, tuya compatible

Maakt het bewaken van waterlekkages op moeilijk te
bereiken plaatsen eenvoudigEenvoudig te bedienen, maar
inzetbaar voor een zeer complex probleem. De meeste
waterlekkages beginnen op moeilijk te bereiken plaatsen
onder de vloerdelen.

€ 43.14
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Smart wifi verlichting LED

Wifi RGB LED lamp E27 fitting, 230v, tuya compatible

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB, 230V, tuya compaible

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

Wifi RGB LED bulb GU10 5077, 230V, tuya compatible

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

€ 21.37

€ 49.98

€ 20.34
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Smart wifi verlichting LED

Wifi RBG LED bulb E14 5076, 230V, tuya compatible

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

€ 25.45
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Wifi wandschakelaar

Wifi aan/uit schaklaar, 2 knops, 300W maximaal via schakelaar 230vac, tuya
compatible

Traditionele lichtschakelaars zijn gewoon veel slimmer
geworden. Deze slimme 2 knops wandlichtschakelaar laat u
op afstand en automatisch meerdere lampen bedienen via
één discrete wandschakelaar.

Wifi screen schakelaar, 3 knops, 230V, tuya compatible

Open en sluit uw elektrische gordijnen, rolluiken en
zonneschermen vanaf uw smartphone, tablet of met
huisapparaten met spraakbediening, zoals Amazon Alexa of
Google Home. Deze slimme gordijnbediening kan worden
ingesteld in combinatie met het inschakelen/uitschakelen
van andere Nedis® SmartLife-producten. Uw gordijnen
gaan bijvoorbeeld dicht wanneer een licht wordt
ingeschakeld.

€ 35.79

€ 41.96
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Wifi sockets

Wifi socket 16A, randaarde, vermogensmeting 230Vac, tuya compatible

Smart Wifi Plug kan in combinatie worden gebruikt met
bijvoorbeeld de Optima W thermostaat. Door de producten
te koppelen kunnen er één of meerdere wifi plug worden
toegepast om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.   Met de handige stroommeter kun je in één
oogopslag precies zien hoeveel stroom het apparaat op dat
moment verbruikt, of hoeveel stroom het heeft verbruikt
door de tijd.

Wifi socket 16A, rand/penaarde, tuya compatible

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible. 

Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met randaarde, met USB aansluiting 4 voudig, tuya
compatible

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

€ 48.13

€ 23.45

€ 48.13



27
Wifi sockets

Buitenstopcontact Wifi opbouw wcd, smart, outdoor waterdicht 16A, 230Vac, tuya
compatible

Deze wcd Smart Outdoor WiFi waterdichte stopcontact
maakt verbinding met het internet via WiFi-netwerk zeer
geschikt voor apparaten die buitenshuis of in vochtige
ruimtes staan.  

Plugin stekker wcd randaarde met 2x usb aansluiting, STOPCONTACT
RANDAARDE MET 2 X USB OPLADER

Plugin stekker wcd randaarde met 2x usb aansluiting,
STOPCONTACT RANDAARDE MET 2 X USB OPLADER LET
OP: DIT IS GEEN WIFI PRODUCT, MAAR KAN WORDEN
TOEGEPAST OM PRODUCTEN TE VOEDEN VIA USB

Wifi inbouw stopkontact 16A, randaarde, tuya compatible

De smart socket kan op afstand worden in- en uitgeschakeld.
U kunt bijvoorbeeld de lichten inschakelen via uw
smartphone. U kunt ook een timer instellen voor het
stopcontact waarna het automatisch wordt uitgeschakeld, of
een schema maken zodat het stopcontact automatisch wordt
in- en uitgeschakeld op de door u gekozen tijden.

€ 69.95

€ 11.11

€ 29.95
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Wifi actor

Wifi smart opbouw actor 10A, 4967, tuya compatible

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos), tuya compatible

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

€ 20.34

€ 27.15
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smart camera

Wifi bewakingscamera, indoor, usb gevoed

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

Wifi outdoor camera IP65, 4057, usb gevoed, tuya compatible

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

€ 40.75

€ 81.55
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1
Warm water

Closein boiler 10liter met een RVS vat, vermogen 2000W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach inbouw boiler heeft een inhoud van 10liter en
een RVS verwarmingselement van 2000W.  Deze boiler is
voorzien van een RVS verwarmingselement, RVS tank en
een RVS water aansluiting.  De meeste boilers zijn voorzien
van koperen of messing appendages, de Wahlbach is in dat
opzicht uniek.

Closein boiler 10liter met een stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac
exclusief inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach inbouw boiler heeft een inhoud van 10liter en
een RVS verwarmingselement van 2000W.  Deze boiler is
voorzien van een RVS verwarmingselement, emaile tank en
een kunststof water aansluiting.  Deze boiler is compact en
past makkelijk in een keuken kastje.

Closein boiler 15liter met een stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac
exclusief inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach inbouw boiler heeft een inhoud van 15liter en
een RVS verwarmingselement van 2000W.  Deze boiler is
voorzien van een RVS verwarmingselement, emaile tank en
een kunststof water aansluiting.  Deze boiler is compact en
past makkelijk in een keuken kastje.

€ 301.61

€ 244.83

€ 280.32
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Warm water

Boiler 30liter met een stalen emaille vat, vermogen 1500W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van 30liter
en een magnesium verwarmingselement van 1500W.  Deze
boiler is voorzien van een stalen ge-emaileerde tank en
messing water aansluiting.  Temperatuur is instelbaar van
7'C ~ 75'C. Verbruik in standby modus ca. €0,81KWh.
Drukvaste unit.

Boiler 50liter met een stalen emaille vat, vermogen 1500W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van 50liter
en een magnesium verwarmingselement van 1500W.  Deze
boiler is voorzien van een stalen ge-emaileerde tank en
messing water aansluiting.  Temperatuur is instelbaar van
7'C ~ 75'C. Verbruik in standby modus ca. €0,81KWh.
Drukvaste unit.

Boiler 80liter met stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac Wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van 80liter
en een magnesium verwarmingselement van 2000W.  Deze
boiler is voorzien van een stalen ge-emaileerde tank en
messing water aansluiting.  Temperatuur is instelbaar van
7'C ~ 75'C. Verbruik in standby modus ca. €1,24KWh.
Drukvaste unit.

€ 205.22

€ 351.28

€ 386.77
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Warm water

Boiler 100liter met een stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van
100liter en een magnesium verwarmingselement van
2000W.  Deze boiler is voorzien van een stalen ge-
emaileerde tank en messing water aansluiting.
 Temperatuur is instelbaar van 7'C ~ 75'C. Verbruik in
standby modus ca. €1,43KWh. Drukvaste unit.

Tesy 30ltr, 800W/1600W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 30liter met een
omschakelbaar vermogen van 800W of 1600W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 50ltr, 800W/1600W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 50liter met een
omschakelbaar vermogen van 800W of 1600W. +
inlaatcombinatie.

€ 457.73

€ 203.95

€ 254.95
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Warm water

Tesy 100ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 100liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of
2400W.+inlaatcombinatie.

Tesy 80ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 80liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of 2400W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 120ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 120liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of
2400W.+inlaatcombinatie.

€ 336.55

€ 295.75

€ 367.15
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Warm water

Tesy 150ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 150liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of
2400W.+inlaatcombinatie.

Tesy warmtepomp 200ltr, COP 2.8.

De Tesy warmtepompboiler gebruikt u de buiten- of
binnenlucht om het tapwater in uw huis te verwarmen. De
lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en
geeft deze af aan het water dat u gebruikt in de badkamer of
keuken. Wanneer de Tesy warmtepompboiler in een ruimte
als een kelder staat, zal deze de omgevingslucht gebruiken
om het water te verwarmen.

Tesy warmtepomp 260ltr, COP 3.0

De Tesy warmtepompboiler gebruikt u de buiten- of
binnenlucht om het tapwater in uw huis te verwarmen. De
lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en
geeft deze af aan het water dat u gebruikt in de badkamer of
keuken. Wanneer de Tesy warmtepompboiler in een ruimte
als een kelder staat, zal deze de omgevingslucht gebruiken
om het water te verwarmen.

€ 387.55

€ 2,137.87

€ 2,239.87
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Warm water

Wahlbach 3.5kW drukvast electronisch regelbaar, met display

De Wahlbach electronische doorstromer 3500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
voorzien van een dsiplay waarbij de temperatuur kan
worden ingesteld. Deze electronische doorstromer is
drukvast en is voorzien van electronische veiligheden.

Wahlbach 3.5kW drukvast electronisch geregeld zonder display

De Wahlbach electronische doorstromer 3500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
electrnisch geregeld maar heeft geen display aan de
voorzijde. Deze electronische doorstromer is drukvast en is
voorzien van electronische veiligheden.

Elex 3500 met slangen set, stopkraan en inl comb

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 3500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak en de douche. COMPLEET MET ALREEDS
GEMONTEERDE SLANGENSET, STOPKRAAN
(drukregelaar) EN INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST
GELEVERD! 15mm knel voor toevoer en retour.

€ 226.38

€ 151.44

€ 237.74
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Warm water

Wahlbach Elex 4500 met slangen set, stopkraan en inlaat combinatie
doorstroomverwarmer

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 4500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak. COMPLEET MET ALREEDS GEMONTEERDE
SLANGENSET, STOPKRAAN (drukregelaar) EN
INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST GELEVERD! 15mm
knel voor toevoer en retour.

Wahlbach Elex 5500 met slangen set, stopkraan en inlaat combinatie
doorstroomverwarmer

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 5500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak en de douche. COMPLEET MET ALREEDS
GEMONTEERDE SLANGENSET, STOPKRAAN
(drukregelaar) EN INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST
GELEVERD! 15mm knel voor toevoer en retour.

ELEX182124, Instelbare doorstromer 18kW, 21kW, 24kW

Wahlbach doorstroomverwarmer ELEX 18~24KW (3fase)
instelbaar in vermogen en temperatuur De WAHLBACH is
een elektronisch doorstroomverwarmer, in een compact
formaat (472x255x115mm) met een instelbaar vermogen
van 18~24KW en instelbaar temperatuur.

€ 237.74

€ 237.74

€ 585.47
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Warm water

Bosch tronic 2000, 12Kw, doorstromer 12kw-13kw

Deze Bosch hoogwaardige doorstromer of
doorstroomverwarmer heeft een lage inschakeldruk
waardoor er vrij snel warm water wordt verkregen. Daarbij
kan ook het vermogen worden ingesteld op 8,8kW of
13.2kW. Deze Bosch doorstromer tronic 2000 moet worden
aangesloten op een 3fase voeding en afgezekerd met 20A
wanneer deze wordt gebruikt met een vermogen van
13.2kW. 

MBH3, kleine 3500W doorstroomverwarmer clage

Clage kleine waterverwarmer MBH 3, drukveilig,
stekkerklaar 230 V - 3,5 kW (opvolger van de MDH3)
Drukbestendige uitvoering, geschikt voor standaard
kraan.Kleine doorstroomverwarmer met een effectief
verwarmingssysteem .Hydraulisch gestuurd.Met
veiligheidstemperatuurbegrenzer.Doorstroomregelaar.

CEX-U of CEX, Clage 11kW doorstromer instelbaar, onderaansluiting of
bovenaansluiting

Clage doorstroomverwarmer CEX-U 11~13KW (3fase)
instelbaar in vermogen en temperatuur. Model CEX-U
11-13,5 KW - onderbouw. Aansluitingen aan de bovenkant.
Clage doorstroomverwarmer CEX 11~13KW (3fase)
instelbaar in vermogen en temperatuur. Model CEX 11-13,5
KW - bovenbouw. Aansluitingen aan de onderkant. MAAK
UW KEUZE VOOR DE CEX-U of de CEX-O

€ 305.95

€ 441.41

€ 684.98
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Warm water

Stiebel DEM3

De Stiebel Eltron DEM3 elektronische
doorstroomverwarmer van 3500W kan het water
temperatuur brengen tussen de 30'C en de 50'C. Tevens is
dit toestel geschikt voor voorverwarmd water (maximaal
40'C) en zijn er allerlei veiligheden aan toegevoegd om een
zo veilig en degelijk mogelijk apparaat af te leveren. 

Perfect 9000W met slangen set, doorstromer 2 fase

De doorstroomverwarmer "Perfect 9000 drukvast" is
bedoeld voor directe warm watertoevoer.Vanwege de veel
grotere verwarmingscapaciteit in deze serie ten opzichte
van andere systemen van dit type, die worden voorzien van
een nominale spanning van 230 V, kan deze
doorstroomverwarmer worden toegepast bij bijv. de douche.

HOTTO met chromen rechte kraan Quadro, boiler 8 liter inclusief
inlaatcombinatie en mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

€ 246.84

€ 305.95

€ 820.37
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Warm water

HOTTO met chromen afgeronde kraan Arco, boiler 8 liter inclusief
inlaatcombinatie en mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

HOTTO met RVS rechte kraan Quadro, boiler 8 liter inclusief inlaatcombinatie en
mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

HOTTO met RVS afgeronde kraan Arco, boiler 8 liter inclusief inlaatcombinatie en
mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

€ 820.37

€ 854.44

€ 854.44
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Warm water

HOTTO met ZWART rechte kraan Quadro, boiler 8 liter inclusief inlaatcombinatie
en mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

HOTTO met ZWART afgeronde kraan Arco, boiler 8 liter inclusief
inlaatcombinatie en mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

Ace RVS 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace RVS 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler:
4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce RVS.
Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-water-
systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

€ 888.50

€ 888.50

€ 949.10
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Warm water

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler:
4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
ZWART. Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met boiler:
4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
ZWART. Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met
boiler: 4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
CHROOM . Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

€ 949.10

€ 949.10

€ 813.34
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Warm water

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met
boiler: 4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
CHROOM . Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

Tesy 100ltr HORIZONTAAL, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en
instelbaar vermogen

De TESY Antikalk boilers. Het vergrote oppervlak van het
verwarmingselement en zijn gladde oppervlak vertragen het
proces van kalkafzetting en kalkaanslag aanzienlijk. Boiler
heeft een inhoud van 100liter met een omschakelbaar
vermogen van 1200W of 2400W.+inlaatcombinatie cq
drukventiel. LET OP: DEZE BOILER KAN ZOWEL
HORIZONTAAL ALS VERTICAAL WORDEN GEMONTEERD

Wahlbach 4.5kW drukvast electronisch regelbaar, met display

De Wahlbach electronische doorstromer 4500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
voorzien van een dsiplay waarbij de temperatuur kan
worden ingesteld. Deze electronische doorstromer is
drukvast en is voorzien van electronische veiligheden.

€ 813.34

€ 456.75

€ 226.38
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Warm water

Wahlbach 5.5kW drukvast electronisch regelbaar, met display

De Wahlbach electronische doorstromer 5500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
voorzien van een dsiplay waarbij de temperatuur kan
worden ingesteld. Deze electronische doorstromer is
drukvast en is voorzien van electronische veiligheden.

Tesy Anode set, anode protector, 1 1/4 L250

Tesy Anode  set, anode protector, 1 1/4  L250
(bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

Tesy warmtestaaf 1.2kW 475mm 230V tbv anticalc boilers

Tesy warmtestaaf 1.2kW 475mm 230V tbv anticalc
boilers (bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

€ 226.38

€ 76.03

€ 47.33
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Warm water

Tesy warmtestaaf 0,8 kW 230V tbv anticalc boilers

Tesy warmtestaaf 0,8 kW  230V tbv anticalc
boilers (bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

Tesy warmtestaaf 1.2kW 400mm 230V tbv anticalc boilers, voor 2017

Tesy warmtestaaf 1.2kW 400mm 230V tbv anticalc boilers,
voor 2017 (bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

Tesy dubbele schakelaar anticalc boiler

Tesy dubbele schakelaar anticalc boiler (bestelproduct,
levertijd ca 1-2wkn)

€ 47.33

€ 47.33

€ 7.23
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Warm water

HOTTO Mengventiel

Hotto mengventiel. Toepasbaar voor o.a. Hotto systemen
maar ook geschikt voor andere gelijkwaardige cookers.

Wahlbach verwarmingselement 1500W 30-50ltr

Wahlbach verwarmingselement 1500W 30-50ltr

Wahlbach verwarmingselement 2000W 80-100ltr

Wahlbach verwarmingselement 2000W 80-100ltr

€ 140.70

€ 48.97

€ 48.97
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Warm water

Wahlbach 2stuks anode element 30-50ltr

Wahlbach 2stuks anode element 30-50ltr

Wahlbach 2stuks anode element 80-100ltr

Wahlbach 2stuks anode element 80-100ltr

Tesy 80ltr slimme boiler WiFi Modeco, 2400W, 230V boiler met anti legionella
systeem

Elektrische warmwatertank modeco 80 liter met WiFi van
Tesy- met bediening via internet via app of de
internetbrowser- Modern design en de laatste
technologische innovaties combineren verschillende
energiebesparende oplossingen en de hoogste
veiligheidseisen

€ 48.97

€ 48.97

€ 456.41
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Warm water

Tesy 100ltr slimme boiler WiFi Modeco, 2400W, 230V boiler met anti legionella
systeem

Elektrische warmwatertank modeco 100 liter met WiFi van
Tesy- met bediening via internet via app of de
internetbrowser- Modern design en de laatste
technologische innovaties combineren verschillende
energiebesparende oplossingen en de hoogste
veiligheidseisen

10kW Instelbare doorstromer Wahlbach 3F + N

Design, comfort en efficiëntie komen samen in dit
elektronisch gestuurde doorstroomverwarmer. Geschikt
voor keuken en badkamer. Afneembare behuizing, waardoor
de wateraansluitingen eenvoudig kunnen worden
aangesloten. Duidelijke afleesbaarheid van de temperatuur
met comfortabele bedieningsknoppen.

€ 471.78

€ 241.94
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Clage doorstromers

MBH3, kleine 3500W doorstroomverwarmer clage

Clage kleine waterverwarmer MBH 3, drukveilig,
stekkerklaar 230 V - 3,5 kW (opvolger van de MDH3)
Drukbestendige uitvoering, geschikt voor standaard
kraan.Kleine doorstroomverwarmer met een effectief
verwarmingssysteem .Hydraulisch gestuurd.Met
veiligheidstemperatuurbegrenzer.Doorstroomregelaar.

CEX-U of CEX, Clage 11kW doorstromer instelbaar, onderaansluiting of
bovenaansluiting

Clage doorstroomverwarmer CEX-U 11~13KW (3fase)
instelbaar in vermogen en temperatuur. Model CEX-U
11-13,5 KW - onderbouw. Aansluitingen aan de bovenkant.
Clage doorstroomverwarmer CEX 11~13KW (3fase)
instelbaar in vermogen en temperatuur. Model CEX 11-13,5
KW - bovenbouw. Aansluitingen aan de onderkant. MAAK
UW KEUZE VOOR DE CEX-U of de CEX-O

€ 441.41

€ 684.98
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Tesy boiler

Tesy 80ltr slimme boiler WiFi Modeco, 2400W, 230V boiler met anti legionella
systeem

Elektrische warmwatertank modeco 80 liter met WiFi van
Tesy- met bediening via internet via app of de
internetbrowser- Modern design en de laatste
technologische innovaties combineren verschillende
energiebesparende oplossingen en de hoogste
veiligheidseisen

Tesy 100ltr slimme boiler WiFi Modeco, 2400W, 230V boiler met anti legionella
systeem

Elektrische warmwatertank modeco 100 liter met WiFi van
Tesy- met bediening via internet via app of de
internetbrowser- Modern design en de laatste
technologische innovaties combineren verschillende
energiebesparende oplossingen en de hoogste
veiligheidseisen

Tesy 100ltr HORIZONTAAL, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en
instelbaar vermogen

De TESY Antikalk boilers. Het vergrote oppervlak van het
verwarmingselement en zijn gladde oppervlak vertragen het
proces van kalkafzetting en kalkaanslag aanzienlijk. Boiler
heeft een inhoud van 100liter met een omschakelbaar
vermogen van 1200W of 2400W.+inlaatcombinatie cq
drukventiel. LET OP: DEZE BOILER KAN ZOWEL
HORIZONTAAL ALS VERTICAAL WORDEN GEMONTEERD

€ 456.41

€ 471.78

€ 456.75
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Tesy boiler

Tesy 30ltr, 800W/1600W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 30liter met een
omschakelbaar vermogen van 800W of 1600W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 50ltr, 800W/1600W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 50liter met een
omschakelbaar vermogen van 800W of 1600W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 100ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 100liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of
2400W.+inlaatcombinatie.

€ 203.95

€ 254.95

€ 336.55
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Tesy boiler

Tesy 80ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 80liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of 2400W. +
inlaatcombinatie.

Tesy 120ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 120liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of
2400W.+inlaatcombinatie.

Tesy 150ltr, 1200W/2400W, 230V boiler met antikalk systeem en instelbaar
vermogen

De TESY Antikalk boilers zijn ontwikkeld voor een optimale,
probleemloze werking in huishoudens die te maken hebben
met hard en/of verontreinigd water. Het vergrote oppervlak
van het verwarmingselement en zijn gladde oppervlak
vertragen het proces van kalkafzetting en kalkaanslag
aanzienlijk. Boiler heeft een inhoud van 150liter met een
omschakelbaar vermogen van 1200W of
2400W.+inlaatcombinatie.

€ 295.75

€ 367.15

€ 387.55
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Tesy boiler

Tesy warmtestaaf 1.2kW 475mm 230V tbv anticalc boilers

Tesy warmtestaaf 1.2kW 475mm 230V tbv anticalc
boilers (bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

Tesy warmtestaaf 0,8 kW 230V tbv anticalc boilers

Tesy warmtestaaf 0,8 kW  230V tbv anticalc
boilers (bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

Tesy warmtestaaf 1.2kW 400mm 230V tbv anticalc boilers, voor 2017

Tesy warmtestaaf 1.2kW 400mm 230V tbv anticalc boilers,
voor 2017 (bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

€ 47.33

€ 47.33

€ 47.33
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Tesy boiler

Tesy dubbele schakelaar anticalc boiler

Tesy dubbele schakelaar anticalc boiler (bestelproduct,
levertijd ca 1-2wkn)

Inlaat combinatie Flamco Flopress 8 Bar, KIWA goedgekeurd

Flamco Flopress inlaatcombinatie met slangtule 2 x 15 mm
knel aansluitingElk gesloten warmwatertoestel moet
voorzien zijn van een inlaatcombinatie. Deze betaalbare en
door Flamco geproduceerde inlaatcombinatie is geschikt van
de door ons geleverde boilers.

€ 7.23

€ 32.40
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Wahlbach doorstromers

Wahlbach 3.5kW drukvast electronisch regelbaar, met display

De Wahlbach electronische doorstromer 3500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
voorzien van een dsiplay waarbij de temperatuur kan
worden ingesteld. Deze electronische doorstromer is
drukvast en is voorzien van electronische veiligheden.

Wahlbach 3.5kW drukvast electronisch geregeld zonder display

De Wahlbach electronische doorstromer 3500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
electrnisch geregeld maar heeft geen display aan de
voorzijde. Deze electronische doorstromer is drukvast en is
voorzien van electronische veiligheden.

Elex 3500 met slangen set, stopkraan en inl comb

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 3500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak en de douche. COMPLEET MET ALREEDS
GEMONTEERDE SLANGENSET, STOPKRAAN
(drukregelaar) EN INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST
GELEVERD! 15mm knel voor toevoer en retour.

€ 226.38

€ 151.44

€ 237.74
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Wahlbach doorstromers

Wahlbach Elex 4500 met slangen set, stopkraan en inlaat combinatie
doorstroomverwarmer

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 4500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak. COMPLEET MET ALREEDS GEMONTEERDE
SLANGENSET, STOPKRAAN (drukregelaar) EN
INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST GELEVERD! 15mm
knel voor toevoer en retour.

Wahlbach Elex 5500 met slangen set, stopkraan en inlaat combinatie
doorstroomverwarmer

De doorstroomverwarmer "WAHLBACH ELEX 5500
drukloos" is bedoeld voor directe warm watertoevoer naar
de wasbak en de douche. COMPLEET MET ALREEDS
GEMONTEERDE SLANGENSET, STOPKRAAN
(drukregelaar) EN INLAATCOMBINATIE 6BAR. GETEST
GELEVERD! 15mm knel voor toevoer en retour.

ELEX182124, Instelbare doorstromer 18kW, 21kW, 24kW

Wahlbach doorstroomverwarmer ELEX 18~24KW (3fase)
instelbaar in vermogen en temperatuur De WAHLBACH is
een elektronisch doorstroomverwarmer, in een compact
formaat (472x255x115mm) met een instelbaar vermogen
van 18~24KW en instelbaar temperatuur.

€ 237.74

€ 237.74

€ 585.47
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Wahlbach doorstromers

Wahlbach 4.5kW drukvast electronisch regelbaar, met display

De Wahlbach electronische doorstromer 4500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
voorzien van een dsiplay waarbij de temperatuur kan
worden ingesteld. Deze electronische doorstromer is
drukvast en is voorzien van electronische veiligheden.

Wahlbach 5.5kW drukvast electronisch regelbaar, met display

De Wahlbach electronische doorstromer 5500W kan worden
gebruikt voor diverse toepassingen. De doorstromer is
voorzien van een dsiplay waarbij de temperatuur kan
worden ingesteld. Deze electronische doorstromer is
drukvast en is voorzien van electronische veiligheden.

10kW Instelbare doorstromer Wahlbach 3F + N

Design, comfort en efficiëntie komen samen in dit
elektronisch gestuurde doorstroomverwarmer. Geschikt
voor keuken en badkamer. Afneembare behuizing, waardoor
de wateraansluitingen eenvoudig kunnen worden
aangesloten. Duidelijke afleesbaarheid van de temperatuur
met comfortabele bedieningsknoppen.

€ 226.38

€ 226.38

€ 241.94
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Tesy warmtepompboiler

Tesy warmtepomp 200ltr, COP 2.8.

De Tesy warmtepompboiler gebruikt u de buiten- of
binnenlucht om het tapwater in uw huis te verwarmen. De
lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en
geeft deze af aan het water dat u gebruikt in de badkamer of
keuken. Wanneer de Tesy warmtepompboiler in een ruimte
als een kelder staat, zal deze de omgevingslucht gebruiken
om het water te verwarmen.

Tesy warmtepomp 260ltr, COP 3.0

De Tesy warmtepompboiler gebruikt u de buiten- of
binnenlucht om het tapwater in uw huis te verwarmen. De
lucht-waterwarmtepomp onttrekt warmte aan de lucht en
geeft deze af aan het water dat u gebruikt in de badkamer of
keuken. Wanneer de Tesy warmtepompboiler in een ruimte
als een kelder staat, zal deze de omgevingslucht gebruiken
om het water te verwarmen.

Tesy Anode set, anode protector, 1 1/4 L250

Tesy Anode  set, anode protector, 1 1/4  L250
(bestelproduct, levertijd ca 1-2wkn)

€ 2,137.87

€ 2,239.87

€ 76.03
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Wahlbach boiler

Closein boiler 10liter met een RVS vat, vermogen 2000W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach inbouw boiler heeft een inhoud van 10liter en
een RVS verwarmingselement van 2000W.  Deze boiler is
voorzien van een RVS verwarmingselement, RVS tank en
een RVS water aansluiting.  De meeste boilers zijn voorzien
van koperen of messing appendages, de Wahlbach is in dat
opzicht uniek.

Closein boiler 10liter met een stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac
exclusief inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach inbouw boiler heeft een inhoud van 10liter en
een RVS verwarmingselement van 2000W.  Deze boiler is
voorzien van een RVS verwarmingselement, emaile tank en
een kunststof water aansluiting.  Deze boiler is compact en
past makkelijk in een keuken kastje.

Closein boiler 15liter met een stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac
exclusief inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach inbouw boiler heeft een inhoud van 15liter en
een RVS verwarmingselement van 2000W.  Deze boiler is
voorzien van een RVS verwarmingselement, emaile tank en
een kunststof water aansluiting.  Deze boiler is compact en
past makkelijk in een keuken kastje.

€ 301.61

€ 244.83

€ 280.32
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Wahlbach boiler

Boiler 30liter met een stalen emaille vat, vermogen 1500W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van 30liter
en een magnesium verwarmingselement van 1500W.  Deze
boiler is voorzien van een stalen ge-emaileerde tank en
messing water aansluiting.  Temperatuur is instelbaar van
7'C ~ 75'C. Verbruik in standby modus ca. €0,81KWh.
Drukvaste unit.

Boiler 50liter met een stalen emaille vat, vermogen 1500W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van 50liter
en een magnesium verwarmingselement van 1500W.  Deze
boiler is voorzien van een stalen ge-emaileerde tank en
messing water aansluiting.  Temperatuur is instelbaar van
7'C ~ 75'C. Verbruik in standby modus ca. €0,81KWh.
Drukvaste unit.

Boiler 80liter met stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac Wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van 80liter
en een magnesium verwarmingselement van 2000W.  Deze
boiler is voorzien van een stalen ge-emaileerde tank en
messing water aansluiting.  Temperatuur is instelbaar van
7'C ~ 75'C. Verbruik in standby modus ca. €1,24KWh.
Drukvaste unit.

€ 205.22

€ 351.28

€ 386.77
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Wahlbach boiler

Boiler 100liter met een stalen emaille vat, vermogen 2000W 230Vac exclusief
inlaatcombinatie, wahlbach

De Wahlbach bovenbouw boiler heeft een inhoud van
100liter en een magnesium verwarmingselement van
2000W.  Deze boiler is voorzien van een stalen ge-
emaileerde tank en messing water aansluiting.
 Temperatuur is instelbaar van 7'C ~ 75'C. Verbruik in
standby modus ca. €1,43KWh. Drukvaste unit.

Wahlbach verwarmingselement 1500W 30-50ltr

Wahlbach verwarmingselement 1500W 30-50ltr

Wahlbach verwarmingselement 2000W 80-100ltr

Wahlbach verwarmingselement 2000W 80-100ltr

€ 457.73

€ 48.97

€ 48.97
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Wahlbach boiler

Wahlbach 2stuks anode element 30-50ltr

Wahlbach 2stuks anode element 30-50ltr

Wahlbach 2stuks anode element 80-100ltr

Wahlbach 2stuks anode element 80-100ltr

Inlaat combinatie Flamco Flopress 8 Bar, KIWA goedgekeurd

Flamco Flopress inlaatcombinatie met slangtule 2 x 15 mm
knel aansluitingElk gesloten warmwatertoestel moet
voorzien zijn van een inlaatcombinatie. Deze betaalbare en
door Flamco geproduceerde inlaatcombinatie is geschikt van
de door ons geleverde boilers.

€ 48.97

€ 48.97

€ 32.40
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Kokend waterkraan ACE

Ace RVS 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace RVS 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler:
4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce RVS.
Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-water-
systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler:
4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
ZWART. Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace ZWART 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met boiler:
4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
ZWART. Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

€ 949.10

€ 949.10

€ 949.10
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Kokend waterkraan ACE

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan C-uitloop Met
boiler: 4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
CHROOM . Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met boiler: 4,4L inclusief
mengventiel en S12 waterontharder

Ace CHROOM 3 in 1 kokend water kraan U-uitloop Met
boiler: 4,4L inclusief mengventiel en S12 waterontharderAce
CHROOM . Robuust. Hoogwaardig. Een kwalitatief kokend-
water-systeem waar je elke dag weer volop van geniet.

€ 813.34

€ 813.34
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Kokend waterkraan HOTTO

HOTTO met chromen rechte kraan Quadro, boiler 8 liter inclusief
inlaatcombinatie en mengventiel

De Hotto Boiler is een inbouwunit welke geleverd wordt met
een speciale kraan.  Deze kraan is specifiek voor de Hotto
boiler en de kraan is leverbaar zowel gekromd als haaks.  De
Hotto boiler wekt warm water op door middel van een
ingebouwd verwarmingselement met een vermogen van
2200W, temperatuur is instelbaar van 35~100'C.

€ 820.37
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Heaters

Sonne terrasheater 1500W met muurbeugels, aluminium behuizing en H07
neopreen kabel

De Sonne terrasstraler 1500W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

Sonne terrasheater 2000W met muurbeugels, aluminium behuizing en H07
neopreen kabel

De Sonne terrasstraler 2000W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

Terrasheater 1000W Powerheater zwart gepoedercoated 230V

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 173.35

€ 183.55

€ 345.58
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Heaters

Terrasheater 1500W Powerheater zwart gepoedercoated 230V

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

RVS heater zwart, 6000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 4500W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

€ 404.20

€ 632.35

€ 560.95
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Heaters

RVS heater zwart, 3000W

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc. Deze heater is zwart
gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7 met
een lengte van 300cm.

RVS heater zwart, 1500W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke. Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden. Deze heater is zwart gecoat mat en
voorzien van een neopreen kabel H07 met een lengte van
300cm.

RVS heater zwart, 1000W

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden. Deze heater is zwart gecoat mat en
voorzien van een neopreen kabel HO7 met een lengte van
300cm.

€ 499.34

€ 265.15

€ 244.75
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Heaters

RVS heater zwart, 500W

RVS Heaters, zwarte uitvoering, kunnen voor diverse
toepassingen worden gebruikt, zoals veranda verwarming
maar natuurlijk ook toepasbaar in bedrijfshallen en
dergelijke.Door het gebruik van RVS zijn deze heaters ideaal
te gebruiken bij extremere weersinvloeden. Deze heater is
zwart gecoat mat en voorzien van een neopreen kabel HO7
met een lengte van 300cm.

600W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1 fase
aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

850W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1 fase
aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 234.55

€ 428.88

€ 459.74
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Heaters

900W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1 fase
aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

1200W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

1800W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 327.06

€ 348.66

€ 450.48
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Heaters

2400W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

3000W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

3600W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler 230V-400V, 1 fase of 3
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 478.25

€ 620.19

€ 644.87
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Heaters

1200W hoog temperatuur Anticore infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun
230V, 1 fase aansluiting

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

3600W hoog temperatuur Anticore infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun
230V, 1 fase of 3 fase aansluiting

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

Rooster voor 900W 1200W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 900W 1200W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

€ 438.14

€ 786.80

€ 77.14
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Heaters

Rooster voor 1800W 2400W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 1800W 2400W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

Rooster voor 3000W 3600W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 3000W 3600W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

500W rvs coated infrarood heater voorzien van keramische
verwarmingselementen, 230V, 1 fase aansluiting

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

€ 101.82

€ 117.25

€ 185.13
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Heaters

1000W rvs coated infrarood heater voorzien van keramische
verwarmingselementen, 230V, 1 fase aansluiting

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

1500W rvs coated infrarood heater voorzien van keramische
verwarmingselementen, 230V, 1 fase aansluiting

RVS Heaters kunnen voor diverse toepassingen worden
gebruikt, zoals veranda verwarming maar natuurlijk ook
toepasbaar in bedrijfshallen en dergelijke.Door het gebruik
van RVS zijn deze heaters ideaal te gebruiken bij extremere
weersinvloeden.

3000W rvs coated infrarood heater voorzien van keramische
verwarmingselementen, 230V-400V, 1 of 3 fase aansluiting

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

€ 231.41

€ 293.12

€ 663.38
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4500W rvs coated infrarood heater voorzien van keramische
verwarmingselementen, 230V-400V, 3 fase aansluiting

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

6000W rvs coated infrarood heater voorzien van keramische
verwarmingselementen, 230V-400V, 3 fase aansluiting

De High Power Heater coated RVS is een ideale én
betaalbare hoog temperatuur paneel met een INOX element
van 3000W, 4500W of 6000W. Deze straler heeft een
oppervlaktebereik van ca. 30m², 45m² of 60m².Deze heater
kan voor diverse doeleinden worden toegepast zoals
terrasverwarming, bedrijfshallen etc.

1500W Blackheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater,
Thermoray

De Black heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd onwerp van
het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de Black heater
een temperatuur van 400'C. De Black High Power Heater
Alu is EMC en CE  gecertificeerd. Afmeting: 925 x 48 x
165mm (lxbxh)

€ 786.80

€ 879.37

€ 448.86
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Heaters

3000W Blackheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater,
Thermoray

De Black heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd onwerp van
het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de Black heater
een temperatuur van 400'C. De Black High Power Heater
Alu is EMC en CE  gecertificeerd. Afmeting: 1675 x 48 x 165
mm (lxblh)

2400W Blackheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater,
Thermoray

De Black heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd onwerp van
het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de Black heater
een temperatuur van 400'C. De Black High Power Heater
Alu is EMC en CE  gecertificeerd. Afmeting: 1365 x 48 x 165
mm (lxbxh)

H-Gold lamp 1300W, lamp voor terrasstralers, steekvoet 230V

H-GOLD lamp 1300 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers (Sunshine, Algarve etc).

€ 729.89

€ 616.70

€ 77.14
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Heaters

H-Gold lamp 1500W voor terrasstralers, met bedrading, 230Vac

H-GOLD lamp 1500 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W voor terrasstralers, bedraad, 230vac

H-GOLD lamp 2000 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W Long voor terrasstralers, bedraad, 230vac

H-GOLD lamp 2000 watt long version, vervangingslamp voor
diverse terrasstralers zoals 2HEAT, Eurom etc.

€ 107.99

€ 107.99

€ 138.85
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Heaters

SCHLOSS Blackheater 1800 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

2400W hoog temperatuur Anticore infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun
230V, 1 fase aansluiting

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

Werkplaats heater 2000W, instelbaar vermogen voorzien van blower 230V

Werkplaatskachels, de naam zegt het al, zijn ideaal om te
worden toegepast in werkplaatsen en soortgelijk ruimtes.
Deze heaters zijn wat robuuster uitgevoerd en zijn meestal
voorzien van meerdere verwarmingselementen.   Deze
heater is voorzien van 3 standen: 650, 1300 of 2000W en
heeft een instelbare thermostaat.

€ 308.55

€ 607.84

€ 69.42
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Heaters

SCHLOSS Blackheater 2400 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

insteekelement RD-10-300 (element 24,5 / 25,5cm) warmtestaaf 300W, 230V

Deze verwarmingsstaven, met een aansluiting van 1/2",
kunnen worden geplaatst in een water gedragen radiator.
Hierdoor kan een watergedragen radiator
onafhankelijkworden gereguleerd middels deze
verwarmingsstaaf.

insteekelement RD- 10-600 (element 29,5 / 30,5cm) warmtestaaf 600W, 230V

Deze verwarmingsstaven, met een aansluiting van 1/2",
kunnen worden geplaatst in een water gedragen radiator.
Hierdoor kan een watergedragen radiator
onafhankelijkworden gereguleerd middels deze
verwarmingsstaaf.

€ 370.26

€ 83.31

€ 86.39



15
Heaters

insteekelement 10-1200 (element 35,5 / 36,5cm) warmtestaaf 1200W, 230V

Deze verwarmingsstaven, met een aansluiting van 1/2",
kunnen worden geplaatst in een water gedragen radiator.
Hierdoor kan een watergedragen radiator
onafhankelijkworden gereguleerd middels deze
verwarmingsstaaf.

Verstelbare beugel ofwel tiltable bracket voor hoog temperatuur panelen

Verstelbare beugel ofwel tiltable bracket voor hoog
temperatuur panelen

Test 1 boiler

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht. calculator

€ 92.57

€ 50.95

€ 58.80
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Son-ne terrasheater 1500W met muurbeugels, aluminium behuizing en H07
neopreen kabel

De Sonne terrasstraler 1500W bestaat uit een aluminium
behuizing en een hoogwaardige Gold lamp. Deze straler
heeft een oppervlaktebereik van ca. 10m²~15m². De
aluminium behuizing is van een uitermate hoogwaardige
kwaliteit en voorzien van montagebeugels. Middels de
bijgeleverde beugel kan deze straler overal worden
geplaatst, IP waarde IP65. Rubberen aansluitkabel van
300cm met stekker.

1000W Powerheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater, fenix
ecosun

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

1500W Powerheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater, fenix
ecosun

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 156.02

€ 345.58

€ 404.20



17
Heaters

1000W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met bluetooth speaker en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 1000W met Bluetooth en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 970 x 67 x
189mm 

1800W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met WiFi en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 1800W met WiFi en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 1095 x 67
x 189mm 

Heliosa 9 2200 Watt terrasstraler ip65 230Vac met 3 meter aansluitsnoer

Heliosa 9 is een nieuwe generatie in de Italiaanse Heliosa en
Star Progetti familie. Deze terrasstraler heeft een modern
en strak uiterlijk en is voorzien van een krachtige en
hoogwaardige 2200 Watt Amber halogeen lamp welke het
rode licht wegneemt. Je kan met de Heliosa 9 een terras van
20-25 m2 verwarmen.

€ 329.95

€ 329.95

€ 299.00
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Heliosa 99 4000 Watt terrasstraler ip65 230Vac met 3 meter aansluitsnoer

Heliosa 99 is een nieuwe generatie in de Italiaanse Heliosa
en Star Progetti familie. Deze terrasstraler heeft een
modern en strak uiterlijk en is voorzien van een krachtige en
hoogwaardige 4000 Watt Amber halogeen lamp welke het
rode licht wegneemt (2 x 2000 Watt).Je kan met de Heliosa
99 een terras van 40-45 m2 verwarmen.

2400W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met bluetooth speaker en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 2400W met Bluetooth en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 1870 x 67
x 189mm 

3200W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met WiFi en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 3200W met WiFi en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 2095 x 67
x 189mm 

€ 459.00

€ 548.86

€ 548.86
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Anticore heater

1200W hoog temperatuur Anticore infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun
230V, 1 fase aansluiting

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

2400W hoog temperatuur Anticore infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun
230V, 1 fase aansluiting

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

3600W hoog temperatuur Anticore infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun
230V, 1 fase of 3 fase aansluiting

De Anticore Heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze
geven ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
onwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Anticore heater een temperatuur van 400'C. De Anticore
Heater is EMC en CE  gecertificeerd.

€ 438.14

€ 607.84

€ 786.80
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Anticore heater

Rooster voor 900W 1200W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 900W 1200W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

Rooster voor 1800W 2400W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 1800W 2400W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

Rooster voor 3000W 3600W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 3000W 3600W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

€ 77.14

€ 101.82

€ 117.25
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Anticore heater

Verstelbare beugel ofwel tiltable bracket voor hoog temperatuur panelen

Verstelbare beugel ofwel tiltable bracket voor hoog
temperatuur panelen

€ 50.95
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Blackheaters

1000W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met bluetooth speaker en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 1000W met Bluetooth en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 970 x 67 x
189mm 

2400W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met bluetooth speaker en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 2400W met Bluetooth en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 1870 x 67
x 189mm 

1800W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met WiFi en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 1800W met WiFi en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 1095 x 67
x 189mm 

€ 329.95

€ 548.86

€ 329.95
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Blackheaters

3200W Blackheater Pro zwart keramisch gecoat 230V geschikt als terrasheater
met WiFi en afstandsbediening

De Schloss Blackheaters PRO 3200W met WiFi en
afstandbediening zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  De Blackheater PRO is
voorzien van een stevig en degelijk armatuur voorzien van
keramische isolatie. De voorzijde van de Schloss
Blackheater PRO is voorzien van een zwarte keramische
coating voor een goede warmteafgifte. Afmeting: 2095 x 67
x 189mm 

1500W Blackheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater,
Thermoray

De Black heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd onwerp van
het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de Black heater
een temperatuur van 400'C. De Black High Power Heater
Alu is EMC en CE  gecertificeerd. Afmeting: 925 x 48 x
165mm (lxbxh)

3000W Blackheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater,
Thermoray

De Black heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd onwerp van
het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de Black heater
een temperatuur van 400'C. De Black High Power Heater
Alu is EMC en CE  gecertificeerd. Afmeting: 1675 x 48 x 165
mm (lxblh)

€ 548.86

€ 448.86

€ 729.89
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Blackheaters

2400W Blackheater zwart gepoedercoated 230V geschikt als terrasheater,
Thermoray

De Black heaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd onwerp van
het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de Black heater
een temperatuur van 400'C. De Black High Power Heater
Alu is EMC en CE  gecertificeerd. Afmeting: 1365 x 48 x 165
mm (lxbxh)

SCHLOSS Blackheater 1800 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

SCHLOSS Blackheater 2400 + remote

De SCHLOSS Black heaters zien er niet alleen heel strak uit,
ze geven ook nog een behoorlijke warmte af. Deze infrarood
straling (B/C) komt voornamelijk door een gepatenteerd
ontwerp van het verwarmingselement.  Hierdoor bereikt de
Black heater een temperatuur van 400'C. De Black High
Power Heater RVS is EMC en CE gecertificeerd. IP65 en incl
afstandbediening.

€ 616.70

€ 308.55

€ 370.26
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Blackheaters

Terrasheater 1000W Powerheater zwart gepoedercoated 230V

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

Terrasheater 1500W Powerheater zwart gepoedercoated 230V

De Powerheaters zien er niet alleen heel strak uit, ze geven
ook nog een behoorlijke warmte af.  Deze infrarood straling
(B/C) komt goed tot zijn recht onder afdakjes en dergelijke.
Zowel het armatuur als het verwarmde element zijn zwart
gecoat! De Powerheater bereikt een temperatuur van 400'C.
De Powerheater is EMC en CE  gecertificeerd.

Thermoray timer met afstandbediening RF bediening

Deze timer is in te stellen op 1, 2 en 4 uur en kan worden
bedient met de bijgeleverde afstandsbediening. Werkt onder
andere i.c.m. Black terrasverwarmers (Thermoray).

€ 345.58

€ 404.20

€ 106.45
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Blackheaters

Draadloze zender met 3st ontvangers, 1100W, plugin ontvangers met randaarde
433Mhz

Zender met drie stuks plugin ontvangers. Plugin ontvangers
zijn alleen voor binnen gebruik, maximaal 1000W per stuk.

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 16A 230V

Pulsdrukker  opbouw  met een losse instelbare  multi timer.
Deze timer kan worden ingesteld tot maximaal 3 uur. Ideaal
voor elektrische verwarming.

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 16A 230V en afgedekte pulsdrukker

Pulsdrukker  opbouw  met een losse instelbare  multi timer.
Deze timer kan worden ingesteld tot maximaal 3 uur. Ideaal
voor elektrische verwarming.

€ 46.28

€ 146.87

€ 146.87
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Blackheaters

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 3 fase + n 16A 230V en afgedekte
pulsdrukker

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 3 fase + n 16A
230V en afgedekte pulsdrukker Deze timer kan worden
ingesteld tot maximaal 3 uur. Ideaal voor elektrische
verwarming.

Draadloze zender met 1st ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Zender met 1 stuks ontvanger in een waterdichte behuizing,
maximaal 4000W (fase nul). Verbinding tussen zender en
ontvanger is op basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor
terrasheaters, hoog temperatuur heaters en meer! Doordat
er een 4 polige magneetschakelaar is gemonteerd kan deze
eenvoudig worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

Ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Ontvanger in een waterdichte behuizing, maximaal 4000W
(fase nul). Verbinding tussen zender en ontvanger is op
basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor terrasheaters, hoog
temperatuur heaters en meer! Doordat er een 4 polige
magneetschakelaar is gemonteerd kan deze eenvoudig
worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

€ 196.24

€ 168.25

€ 147.85
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Helen Gold lampen

H-Gold lamp 1300W, lamp voor terrasstralers, steekvoet 230V

H-GOLD lamp 1300 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers (Sunshine, Algarve etc).

H-Gold lamp 1500W voor terrasstralers, met bedrading, 230Vac

H-GOLD lamp 1500 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

H-Gold lamp 2000W voor terrasstralers, bedraad, 230vac

H-GOLD lamp 2000 watt, vervangingslamp voor diverse
terrasstralers zoals Tansun, Burda, Solamagic.

€ 77.14

€ 107.99

€ 107.99
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Helen Gold lampen

H-Gold lamp 2000W Long voor terrasstralers, bedraad, 230vac

H-GOLD lamp 2000 watt long version, vervangingslamp voor
diverse terrasstralers zoals 2HEAT, Eurom etc.

€ 138.85
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Hoog temperatuur paneel

600W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1 fase
aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

850W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1 fase
aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

900W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1 fase
aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 428.88

€ 459.74

€ 327.06
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Hoog temperatuur paneel

1200W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

1800W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

2400W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

€ 348.66

€ 450.48

€ 478.25
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Hoog temperatuur paneel

3000W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler Fenix Ecosun 230V, 1
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

3600W hoog temperatuur infrarood heater donkerstraler 230V-400V, 1 fase of 3
fase aansluiting

De 2HEAT hoge-temperatuur stralingspanelen zijn vooral
bedoeld voor de verwarming van industriële onmgevingen,
zoals opslag/magaziin ruimten, werkplaatsen, stallen etc. Ze
kunnen worden gebruikt bij een plafondhoogte vanaf ca 3,5
m tot 10 m. Het verwarmingselement is een aluminium
lamellen verwarming voorzien van een speciale
elektrochemische oppervlakte-afwerking.

Rooster voor 900W 1200W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 900W 1200W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

€ 620.19

€ 644.87

€ 77.14
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Hoog temperatuur paneel

Rooster voor 1800W 2400W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 1800W 2400W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

Rooster voor 3000W 3600W hoog temperatuur infrarood heater fenix ecosun

Rooster voor 3000W 3600W hoog temperatuur infrarood
heater fenix ecosun

Verstelbare beugel ofwel tiltable bracket voor hoog temperatuur panelen

Verstelbare beugel ofwel tiltable bracket voor hoog
temperatuur panelen

€ 101.82

€ 117.25

€ 50.95
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Hoog temperatuur paneel

Draadloze zender met 1st ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Zender met 1 stuks ontvanger in een waterdichte behuizing,
maximaal 4000W (fase nul). Verbinding tussen zender en
ontvanger is op basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor
terrasheaters, hoog temperatuur heaters en meer! Doordat
er een 4 polige magneetschakelaar is gemonteerd kan deze
eenvoudig worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

Ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Ontvanger in een waterdichte behuizing, maximaal 4000W
(fase nul). Verbinding tussen zender en ontvanger is op
basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor terrasheaters, hoog
temperatuur heaters en meer! Doordat er een 4 polige
magneetschakelaar is gemonteerd kan deze eenvoudig
worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

€ 168.25

€ 147.85
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Industrie heaters

Werkplaats heater 2000W, instelbaar vermogen voorzien van blower 230V

Werkplaatskachels, de naam zegt het al, zijn ideaal om te
worden toegepast in werkplaatsen en soortgelijk ruimtes.
Deze heaters zijn wat robuuster uitgevoerd en zijn meestal
voorzien van meerdere verwarmingselementen.   Deze
heater is voorzien van 3 standen: 650, 1300 of 2000W en
heeft een instelbare thermostaat.

Draadloze zender met 1st ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Zender met 1 stuks ontvanger in een waterdichte behuizing,
maximaal 4000W (fase nul). Verbinding tussen zender en
ontvanger is op basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor
terrasheaters, hoog temperatuur heaters en meer! Doordat
er een 4 polige magneetschakelaar is gemonteerd kan deze
eenvoudig worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

€ 69.42

€ 168.25
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12-48V

Trafo, 230/24V, 75VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Kussenverwarming1 34x34cm 8W 12V, flexibel verwarmingselement voor diverse
toepassingen

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

Kussenverwarming2 54x34cm 12W 12V, flexibel verwarmingselement voor diverse
toepassingen

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

€ 46.28

€ 66.60

€ 78.33
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12-48V

Kussenverwarming3 45x45cm 7W 12V, met celrubber boven en onderlaag dikte
12mm zwart

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 12V.
Ideaal voor buitenverblijven .DE SCHLOSS
KUSSENVERWARMING HAALT EEN TEMPERATUUR VAN
30'C, BEVEILIGD MIDDELS EEN CLIXON * 12 milimeter,
celrubber *

Schloss powersupply, 230V/12Vdc, 350W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

Schloss powersupply, 230V/24Vdc, 350W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

€ 78.95

€ 92.57

€ 92.57
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12-48V

Schloss powersupply, 230V/24Vdc, 800W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

40x50cm warme voeten mat 30w, antraciet, 48V, voorzien aansluitsnoer

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.

Piekbegrenzer - incl inbouw tbv trafo kasten IP44

De begrenzer soort ervoor dat hoge frequenties in geluid
worden geëlimineerd.

€ 256.10

€ 73.16

€ 24.68
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12-48V

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten exclusief aansluitsnoer met
stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

FEP 1mm, 24V-0,9mtr-10W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-1,4mtr-15W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 45.67

€ 44.08

€ 45.19
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12-48V

FEP 1mm, 24V-1,7mtr-18W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-2,7mtr-30W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-4,6mtr-48W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 43.96

€ 44.70

€ 46.24
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12-48V

FEP 1mm, 24V-6,4mtr-70W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W MET adapter, 10W/mtr

Een dunne (

€ 47.60

€ 45.31

€ 73.08
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12-48V

FEP 1mm, 42V-49mtr-533W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-40,5mtr-443W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-32mtr-353W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 162.75

€ 142.82

€ 122.88
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12-48V

FEP 1mm, 42V-27,5mtr-300W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-18,6mtr-204W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-15,2mtr-167W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 112.33

€ 91.46

€ 83.49
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12-48V

FEP 1mm, 42V-13,7mtr-150W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-11,2mtr-122W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-1,9mtr-15W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 79.97

€ 74.11

€ 52.07
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12-48V

FEP 1mm, 42V-2,85mtr-23W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-3,37mtr-27W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-5,70mtr-45W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 54.88

€ 52.07

€ 52.47
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12-48V

FEP 1mm, 42V-9,30mtr-74W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-13,4mtr-105W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

ast 45cm 10W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 57.69

€ 60.51

€ 43.22
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12-48V

ast 70cm 15W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 85cm 18W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 135cm 30W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 45.15

€ 45.86

€ 46.97
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12-48V

ast 230cm 50W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 320cm 70W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 23cm 5W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 51.72

€ 56.14

€ 56.14
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12-48V

ast 34cm 7W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 40cm 9W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 67cm 15W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 56.14

€ 56.14

€ 56.14
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12-48V

ast 110cm 24W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 160cm 35W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 23cm 5W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 56.14

€ 56.14

€ 48.81
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ast 34cm 7W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 40cm 9W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 67cm 15W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 48.81

€ 48.81

€ 48.81
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12-48V

ast 110cm 24W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 160cm 35W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

€ 48.81

€ 48.81

€ 30.86
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neopreen kabel HO7 2x1mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 2x1mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

Adapter 230V/12V-3000mA, 36Watt, ac-dc adapter

Energie-efficiënt, compact, en zeer krachtig.
Gebruikmakend van de nieuwste schakelende voeding
technologie en dus een hoog rendement:12Vdc - 3000mA.

Reparatieset kabels en matten, inclusief krimpkous en stootverbinders rood blauw
geel

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

€ 212.90

€ 26.23

€ 40.73
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12-48V

Schloss Trafo 230v 42V 300VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 42V 600VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 42V 1000VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 213.07

€ 309.98

€ 406.88
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Schloss Trafo 230V 12/24V 30VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 80VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 120VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 125.86

€ 145.24

€ 154.94
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Schloss Trafo 230V 12/24V 160VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 225VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 300VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 174.32

€ 193.70

€ 213.07
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Schloss powersupply, 230V/42Vdc, 600W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

Din rail voeding 230Vac, 24Vdc, 36Watt, gestabiliseerd, 2 mod breed

Din rail voeding 230Vac 24Vdc. Maximale vermogen 36W. 2
modules breed.

test 2 klein product

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht. calculator

€ 256.10

€ 34.56

€ 58.80
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Trafo, 230/24V, 350VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 250VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 120VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 133.29

€ 104.91

€ 80.22
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Trafo, 230/12V, 250VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 14Vac
installaties. SPECIAAL VOOR DE 12V WARME VOETEN
MAT EN DIVERSE ANDERE APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 300VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 12V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 12V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/42V, 200VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 42V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 42Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 42V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 42V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 104.91

€ 133.29

€ 133.29
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Trafo, 230/42V, 400VA, transformator,gewikkeld, exclusief aansluitsnoer

Voor 42V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 42Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 42V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 42V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 160VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 14Vac
installaties. SPECIAAL VOOR DE 12V WARME VOETEN
MAT EN DIVERSE ANDERE APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 450VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 12V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 12V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 154.28

€ 112.31

€ 166.62
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Din rail voeding 230Vac, 12Vdc, 30Watt, gestabiliseerd, 2 mod breed

Din rail voeding 230Vac 12Vdc. Maximale vermogen 30W. 2
modules breed.

€ 34.56
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Anti schimmelband

ast 45cm 10W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 70cm 15W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 85cm 18W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 43.22

€ 45.15

€ 45.86
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Anti schimmelband

ast 135cm 30W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 230cm 50W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 320cm 70W 24V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 46.97

€ 51.72

€ 56.14
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Anti schimmelband

ast 23cm 5W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 34cm 7W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 40cm 9W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 56.14

€ 56.14

€ 56.14
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Anti schimmelband

ast 67cm 15W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 110cm 24W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 160cm 35W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en 12V plugin
adapter

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 56.14

€ 56.14

€ 56.14
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Anti schimmelband

ast 23cm 5W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 34cm 7W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 40cm 9W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 48.81

€ 48.81

€ 48.81
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Anti schimmelband

ast 67cm 15W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 110cm 24W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

ast 160cm 35W 12V, Antischimmelband met zelfplakkende laag en aansluitkabel

De 2HEAT Anti Schimmelband heeft een breedte van 50mm,
en een dikte van maximaal 1mm, en kan hierdoor ook achter
een plint worden geplakt.Het vermogen per vierkante meter
bedraagt 330W.De 2HEAT Anti Schimmelband is heel
makkelijk aan te brengen doordat de verwarming is
gefixeerd in een band welke voorzien is van een plaklaag.

€ 48.81

€ 48.81

€ 48.81
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FEP draad

FEP 1mm, 24V-0,9mtr-10W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-1,4mtr-15W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-1,7mtr-18W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 44.08

€ 45.19

€ 43.96
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FEP draad

FEP 1mm, 24V-2,7mtr-30W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 24V-4,6mtr-48W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 44.70

€ 46.24
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FEP draad

FEP 1mm, 24V-6,4mtr-70W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 12V-3,2mtr-35W MET adapter, 10W/mtr

Een dunne (

€ 47.60

€ 45.31

€ 73.08
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-1,9mtr-15W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-2,85mtr-23W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-3,37mtr-27W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

€ 52.07

€ 54.88

€ 52.07



38
FEP draad

FEP 1mm, 42V-5,70mtr-45W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-9,30mtr-74W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-11,2mtr-122W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 52.47

€ 57.69

€ 74.11
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-13,4mtr-105W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 8W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-13,7mtr-150W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-15,2mtr-167W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 60.51

€ 79.97

€ 83.49
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-18,6mtr-204W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-27,5mtr-300W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-32mtr-353W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 91.46

€ 112.33

€ 122.88
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FEP draad

FEP 1mm, 42V-40,5mtr-443W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 42V-49mtr-533W verwarmingsdraad MET aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 142.82

€ 162.75
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Powersupplies

Adapter 230V/12V-3000mA, 36Watt, ac-dc adapter

Energie-efficiënt, compact, en zeer krachtig.
Gebruikmakend van de nieuwste schakelende voeding
technologie en dus een hoog rendement:12Vdc - 3000mA.

Din rail voeding 230Vac, 12Vdc, 30Watt, gestabiliseerd, 2 mod breed

Din rail voeding 230Vac 12Vdc. Maximale vermogen 30W. 2
modules breed.

Din rail voeding 230Vac, 24Vdc, 36Watt, gestabiliseerd, 2 mod breed

Din rail voeding 230Vac 24Vdc. Maximale vermogen 36W. 2
modules breed.

€ 26.23

€ 34.56

€ 34.56
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Powersupplies

Schloss powersupply, 230V/12Vdc, 350W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

Schloss powersupply, 230V/24Vdc, 350W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

Schloss powersupply, 230V/42Vdc, 300W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

€ 92.57

€ 92.57

€ 111.08
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Powersupplies

Schloss powersupply, 230V/24Vdc, 800W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

Schloss powersupply, 230V/42Vdc, 600W, elektronisch geschakeld

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden.De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc.Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

€ 256.10

€ 256.10



45
Stoelverwarming

Stoelverwarmer 40x40cm 10W 12V, stoelverwarmers voorzien van celrubber
2x6mm rubberen kabel en XLR male

De Schloss Stoelverwarming Systeem (SSS) is ideaal toe te
passen voor stoelen bij terrassen, restaurants en andere
soortgelijke situaties. De Schloss Stoelverwarming Systeem
(SSS) heeft een afmeting van 400x400mm en een dikte van
12mm.

Stoelverwarmer 40x40cm 10W 24V, stoelverwarmers voorzien van celrubber
2x6mm rubberen kabel en XLR male

De Schloss Stoelverwarming Systeem (SSS) is ideaal toe te
passen voor stoelen bij terrassen, restaurants en andere
soortgelijke situaties. De Schloss Stoelverwarming Systeem
(SSS) heeft een afmeting van 400x400mm en een dikte van
12mm.

Kussenverwarming3 45x45cm 7W 12V, met celrubber boven en onderlaag dikte
12mm zwart

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 12V.
Ideaal voor buitenverblijven .DE SCHLOSS
KUSSENVERWARMING HAALT EEN TEMPERATUUR VAN
30'C, BEVEILIGD MIDDELS EEN CLIXON * 12 milimeter,
celrubber *

€ 125.54

€ 125.54

€ 78.95



46
Stoelverwarming

SSS verdeelstation tbv stoelverwarmings elementen, 230V gevoed incl trafo

De Schloss Stoelverwarming Systeem (SSS) is ideaal toe te
passen voor stoelen bij terrassen, restaurants en andere
soortgelijke situaties. Dit Schloss verdeelstation is geschikt
voor de modulaire stoelverwarmingselementen.

Kussenverwarming1 34x34cm 8W 12V, flexibel verwarmingselement voor diverse
toepassingen

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

Kussenverwarming2 54x34cm 12W 12V, flexibel verwarmingselement voor diverse
toepassingen

De SCHLOSS kussenverwarming elementen zijn uitermate
prettig indien men lange tijd stil zit en hierdoor koude billen
krijgt. Het element kan eenvoudig in een bestaande kussen
worden geschoven, aansluiten op een spanning van 24V.
Ideaal voor buitenvebrlijven

€ 162.18

€ 66.60

€ 78.33
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Traptrede verwarming

Traptreden verwarmer 25x80cm 7.7W 12V, anti sneeuw traptrede verwarmer
rubber en voorzien van 100cm aansluitkabel

Betonnen traptredes kunnen in winterperiodes erg glad zijn.
Een oplossing is natuurlijk om tijdens de bouw verwarming
aan te brengen, meestal vergeet men dit. Hiervoor hebben
wij een oplossing namelijk traptrede verwarmers. Deze
traptrede verwarmers bestaat uit een rubberen gestel met
daarin verwerkt een verwarmingselement op basis van 12V
(55W/m2) of 24V (100W/m2).

Traptreden verwarmer 25x80cm 7.7W 12V, anti sneeuw traptrede verwarmer
rubber en voorzien van 2x 100cm aansluitkabel

Betonnen traptredes kunnen in winterperiodes erg glad zijn.
Een oplossing is natuurlijk om tijdens de bouw verwarming
aan te brengen, meestal vergeet men dit. Hiervoor hebben
wij een oplossing namelijk traptrede verwarmers. Deze
traptrede verwarmers bestaat uit een rubberen gestel met
daarin verwerkt een verwarmingselement op basis van 12V
(55W/m2) of 24V (100W/m2).

Traptreden verwarmer 25x80cm 14W 24V, anti sneeuw traptrede verwarmer
rubber en voorzien van 1x 100cm aansluitkabel

Betonnen traptredes kunnen in winterperiodes erg glad zijn.
Een oplossing is natuurlijk om tijdens de bouw verwarming
aan te brengen, meestal vergeet men dit. Hiervoor hebben
wij een oplossing namelijk traptrede verwarmers. Deze
traptrede verwarmers bestaat uit een rubberen gestel met
daarin verwerkt een verwarmingselement op basis van 12V
(55W/m2) of 24V (100W/m2).

€ 206.99

€ 216.81

€ 206.99
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Traptrede verwarming

Traptreden verwarmer 25x80cm 14W 24V, anti sneeuw traptrede verwarmer
rubber en voorzien van 2x 100cm aansluitkabel

Betonnen traptredes kunnen in winterperiodes erg glad zijn.
Een oplossing is natuurlijk om tijdens de bouw verwarming
aan te brengen, meestal vergeet men dit. Hiervoor hebben
wij een oplossing namelijk traptrede verwarmers. Deze
traptrede verwarmers bestaat uit een rubberen gestel met
daarin verwerkt een verwarmingselement op basis van 12V
(55W/m2) of 24V (100W/m2).

€ 216.81
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Trafo's

Trafo, 230/12V, 160VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 14Vac
installaties. SPECIAAL VOOR DE 12V WARME VOETEN
MAT EN DIVERSE ANDERE APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 250VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 14Vac
installaties. SPECIAAL VOOR DE 12V WARME VOETEN
MAT EN DIVERSE ANDERE APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 300VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 12V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 12V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 112.31

€ 104.91

€ 133.29
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Trafo's

Trafo, 230/12V, 450VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 12V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 12V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten exclusief aansluitsnoer met
stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 75VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 166.62

€ 45.67

€ 46.28
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Trafo's

Trafo, 230/24V, 120VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 250VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 350VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 80.22

€ 104.91

€ 133.29
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Trafo's

Trafo, 230/42V, 200VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 42V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 42Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 42V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 42V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/42V, 400VA, transformator,gewikkeld, exclusief aansluitsnoer

Voor 42V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 42Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 42V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 42V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Schloss Trafo 230v 42V 300VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 133.29

€ 154.28

€ 213.07
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Trafo's

Schloss Trafo 230V 42V 600VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 42V 1000VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 30VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 309.98

€ 406.88

€ 125.86
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Trafo's

Schloss Trafo 230V 12/24V 50VA inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 80VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 120VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 135.56

€ 145.24

€ 154.94
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Trafo's

Schloss Trafo 230V 12/24V 160VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 225VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

Schloss Trafo 230V 12/24V 300VA IP44 inclusief aansluitkabel

De Schloss transformator, voorzien van thermische
veiligheid en glaszekering, is ideaal om te worden toegepast
in combinatie met elementen van 12 tm 42V, en andere
apparaten welke deze spanning kunnen verdragen.
Vermogen is te verkrijgen in tm1000VA.Voedingskabel
200cm met stekker en aan/uit schakelaar. Trafo's zijn
thermisch beveiligd @120'C.

€ 174.32

€ 193.70

€ 213.07
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Trafo's

Piekbegrenzer - incl inbouw tbv trafo kasten IP44

De begrenzer soort ervoor dat hoge frequenties in geluid
worden geëlimineerd.

€ 24.68
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Warme voeten matten

40x50cm warme voeten mat 36w, antraciet, 12V, voorzien aansluitsnoer

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.

40x50cm warme voeten mat 30w, antraciet, 24V, voorzien aansluitsnoer

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.

40x60cm warme voeten mat 30w, antraciet, 24V, voorzien aansluitsnoer

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.

€ 73.16

€ 73.16

€ 73.16
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Warme voeten matten

40x50cm warme voeten mat 30w, antraciet, 48V, voorzien aansluitsnoer

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.

IP54 25x25cm 4mm dik 12W, 24Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 25x50cm 4mm dik 27W, 12Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

€ 73.16

€ 71.33

€ 81.27
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Warme voeten matten

IP54 25x75cm 4mm dik 36W, 12Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 25x25cm 4mm dik 12W, 12Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 25x50cm 4mm dik 27W, 24Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

€ 91.20

€ 71.33

€ 81.27



60
Warme voeten matten

IP54 25x75cm 4mm dik 36W, 24Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

€ 91.20
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Appendages

Reparatieset kabels en matten, inclusief krimpkous en stootverbinders rood blauw
geel

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Piekbegrenzer - incl inbouw tbv trafo kasten IP44

De begrenzer soort ervoor dat hoge frequenties in geluid
worden geëlimineerd.

Trafo, 230/24V, 75VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 40.73

€ 24.68

€ 46.28
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Appendages

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

neopreen kabel HO7 2x1mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 2x1mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

Adapter 230V/12V-3000mA, 36Watt, ac-dc adapter

Energie-efficiënt, compact, en zeer krachtig.
Gebruikmakend van de nieuwste schakelende voeding
technologie en dus een hoog rendement:12Vdc - 3000mA.

€ 30.86

€ 212.90

€ 26.23
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Appendages

Din rail voeding 230Vac, 24Vdc, 36Watt, gestabiliseerd, 2 mod breed

Din rail voeding 230Vac 24Vdc. Maximale vermogen 36W. 2
modules breed.

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering 4A

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering

witte stekker 10A, 2polig met randaarde en penaarde, 230Vac, recht

Witte stekker met randaarde. Maximaal 10A. recht. Zowel
voor randaarde als penaarde.

€ 34.56

€ 13.88

€ 6.95
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Appendages

Prefabriceren oplengen sensor kabel, p/st

Prefabriceren oplengen sensor kabel

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering 8A, met rode sluit ring

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering 8A, met rode
sluit ring

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm, met einddop, geschikt als sensorbuis

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm, met einddop, geschikt
als sensorbuis

€ 18.85

€ 13.88

€ 3.09
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Trafo, 230/24V, 350VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 250VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/24V, 120VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 133.29

€ 104.91

€ 80.22
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Appendages

Trafo, 230/12V, 250VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 14Vac
installaties. SPECIAAL VOOR DE 12V WARME VOETEN
MAT EN DIVERSE ANDERE APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 300VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 12V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 12V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/42V, 200VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 42V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 42Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 42V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 42V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 104.91

€ 133.29

€ 133.29
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Trafo, 230/42V, 400VA, transformator,gewikkeld, exclusief aansluitsnoer

Voor 42V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 42Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 42V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 42V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 160VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 14Vac
installaties. SPECIAAL VOOR DE 12V WARME VOETEN
MAT EN DIVERSE ANDERE APPLICATIES

Trafo, 230/12V, 450VA, transformator, ingegoten, exclusief aansluitsnoer

Voor 12V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 12Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor
installaties waar 12V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 12V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

€ 154.28

€ 112.31

€ 166.62
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witte stekker 10A, 2polig met randaarde haaks, 230Vac, haaks

witte stekker 10A, 2polig met randaarde  haaks, 230Vac,
haaks

Lijmpatroon per 10stuks 11 x 200mm, hotmelt lijm staven

Lijmpatroon per 10stuks 11 x 200mm, hotmelt lijm staven

Aansluitkabel verwarmingsfolie voorzien van Wieland male-female 3polig

Aansluitkabel verwarmingsfolie voorzien van Wieland male-
female 3polig

€ 6.95

€ 7.41

€ 14.81
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Din rail voeding 230Vac, 12Vdc, 30Watt, gestabiliseerd, 2 mod breed

Din rail voeding 230Vac 12Vdc. Maximale vermogen 30W. 2
modules breed.

€ 34.56
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1
Industrie

T83 60~95˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 30~60˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T81 -4~5˚C thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 101.95

€ 91.75

€ 91.75
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Industrie

T80 4~30˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 -10~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM01 5~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe
sensor. 2HEAT® TM01, thermostaat 5~40˚C met externe
sensor voor din-rail montage.

€ 91.75

€ 71.35

€ 61.15
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Industrie

TER din rail thermostaat 0~60˚C, 24Vacdc - 240Vacdc, no-nc

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER 9, din rail thermostaat met aansluiting voor 2 sensoren

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

2Heat PID Chassis regelaar, 230Vac, 0-24V uitgang, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 92.57

€ 274.61

€ 129.59
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Industrie

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr lengte, breedte 12mm

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

Reparatieset kabels en matten, inclusief krimpkous en stootverbinders rood blauw
geel

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Ducttape zwart 48mm 50mtr Scapa ducttape met zeer goed plakkracht

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

€ 23.14

€ 40.73

€ 20.06
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Industrie

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr, zeer goede plakkracht, bestand tegen 120'C

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

Dubbelzijdig tape, 25mm, 50mtr, rekbaar en een goede plakkracht

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

Trekbandjes, zwart, 100st, 3mm x 150mm, uv bestendig

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

€ 4.63

€ 37.03

€ 3.09
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Industrie

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm, met einddop, geschikt als sensorbuis

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm, met einddop, geschikt
als sensorbuis

Kunststof behuizing 40x40x12mm, per stuk

Kastje met bevestigings gaten. Dit kunststof kastje heeft een
afmeting van 40x40x12mm. Kan worden gebruikt om
componenten hierin te plaatsen en bijvoorbeeld in te gieten
met epoxy, hotmelt lijm oid.

Wip schakelaar IP65, inbouw rond, NO, 10A @230Vac, per stuk

Waterdichte IP65 wipschakelaar 1-polig voor snap-in
montage met geleideneus voor frontplaatinbouw. Uitermate
geschikt voor gebruik in buitensituaties, bijvoorbeeld op
motoren of boten. Geschikt voor alle signaleringsartikelen
met een stroomverbruik van max. 10A. met I/O opdruk.
Keurmerken: UL, VDE, CSA.

€ 3.09

€ 1.23

€ 7.71
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Industrie

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

Ducttape zwart 75mm 50mtr Scapa, ducttape met zeer goed plakkracht

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

€ 30.86

€ 12.34

€ 22.52
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Industrie

Rubber 2mm AS 140cm br 1m2, SBR rubber met doekafdruk 140cm breed 2mm
dik, prijs per m2

Rubber van 2mm dik en 140cm breed.Voorzien van een
antisliplaag.

Dubbelzijdig tape 48mm breed, 25mtr lengte, rekbaar en een goede plakkracht,
pro kwaliteit

De Dubbelzijdige High-Tak tape is een linnen opgeweven
tape met smeltlijm aan beide zijden die makkelijk met de
hand afgescheurd kan worden. Eigenschappen: *
Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte: 25N/cm *
Duurzaamheid: Medium-hoog * Temperatuursbereik 10°C to
60°C. Pro kwaliteit!

TM03 -10~90˚C Din Rail thermostaat. instelbare hysterese, wisselcontact 16A
250Vac

De 2HEAT TM03 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM03 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van een
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 21.60

€ 37.03

€ 71.35
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Trekbandjes, zwart, 100st, 2,5 x 100mm, uv bestendig

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

€ 3.09
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Capillaire

Ind. 1 ,capillaire thermostaat, -35 - +35 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #1 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #1 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.  De hoogwaardige
behuizing heeft een IPwaarde van 55, waardoor deze
thermostaat in weer en wind kan worden toegepast.

Ind. 2 ,capillaire thermostaat, -35 - +35 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #2 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimte of leidingverwarming bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #2 is voorzien van een capillair sensor (lengte
125cm) met een metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.

Ind. 3 ,capillaire thermostaat, -0 - +60 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #3 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #3 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -0˚C ~ +60˚C.

€ 107.99

€ 107.99

€ 115.71
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Capillaire

Ind. 4 ,capillaire thermostaat, -0 - +90 graden celcius met insteekhuls

De 2HEAT INDUSTRIAL #4 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #4 is voorzien van een externe capillair sensor
inclusief sensor houder met een metinggraad van -0˚C ~
+90˚C.

Ind. 5 ,capillaire thermostaat, -0 - +90 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #5 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +90˚C. 

Ind. 6 ,capillaire thermostaat, -30 - +30 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #6 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #6 is voorzien van een vertinde externe
capillair sensor metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 77.14

€ 77.14

€ 54.00
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Capillaire

Ind. 7 ,capillaire thermostaat, -0 - +120 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #7 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +120˚C.

Ind. 8 ,capillaire thermostaat, 2x -0 - +120 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #8 DOUBLE thermostaat is ideaal
om te worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #8 is voorzien van een externe capillair
 sensor (50cm) met een metinggraad van 2x  -0˚C ~ +120˚C.

Ind. 9, capillaire thermostaat, -30 - +30 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #9 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #9 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 77.14

€ 117.25

€ 115.71
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Deur montage

OSAKA F10 THERMOSTAAT DEURMONTAGE MET EXTERNE SENSOR NTC

De Osaka F10 is een compacte industriële thermostaat
regelaar voor deurmontage. Temperatuurbereik van -50'C
tm +109'C, ip waarde IP65.  De F10 thermostaat regelaar is
voorzien van rode digits en een intern relais van 16A.
Tevens kan bij de F10 een tweede sensor worden
aangesloten EN eventueel nog een digitale input
(bijvoorbeeld open deur contact.  Voor verwarmen of koelen!

2Heat PID Chassis regelaar, 230Vac, 0-24V uitgang, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

2HEAT Chassis regelaar PID, 24Vdc voedingspanning, 0-10V uitgang

De 2HEAT PID-CHG 0-10V thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

€ 104.91

€ 129.59

€ 111.08
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Deur montage

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac + sensor voeding, 0-10V uitgang

De 2HEAT PID-CHG 0-10Vdc thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac, 5A uitgang relais

De 2HEAT PID-CHG 5A-NO/NC thermostaat / regelaar is
ideaal om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 230Vac.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac, 4-20mA tbv temperatuur opnemer, 0-10Vdc
output, RS484

De 2HEAT PID-M1 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en koeling
systemen. De 2HEAT PID-M1 is voorzien van een grote en
een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur en
uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programmeerbare
regelaar heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Spanning 230Vac. 4-20mA tbv sensor en
0-10Vdc output 

€ 111.08

€ 111.08

€ 119.79
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Din rail

2HEAT PID, din rail, 240Vac, relais uitgang 5A, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

TER 2

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER din rail thermostaat 0~60˚C, 24Vacdc - 240Vacdc, no-nc

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

€ 88.20

€ 92.57

€ 92.57
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Din rail

TER 9, din rail thermostaat met aansluiting voor 2 sensoren

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

T83 60~95˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 30~60˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 274.61

€ 101.95

€ 91.75
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Din rail

T81 -4~5˚C thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T80 4~30˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM02 -10~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 91.75

€ 91.75

€ 71.35
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Din rail

TM01 5~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe
sensor. 2HEAT® TM01, thermostaat 5~40˚C met externe
sensor voor din-rail montage.

Automaat 2 polig din rail, 10A B

Automaat 2 polig din rail, 10A B

TM03 -10~90˚C Din Rail thermostaat. instelbare hysterese, wisselcontact 16A
250Vac

De 2HEAT TM03 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM03 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van een
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 61.15

€ 23.45

€ 71.35
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Diverse produkten

Multimeter Peaktech 2005, per stuk

De Peaktech 2005 is een handige en betrouwbare
multimeter voor dagelijks gebruik voor professionals.

Isolatieweerstand meter Peaktech 2695, 1000V, per stuk

De Peaktech 2695 is een handige en betrouwbare isolatie
weerstandmeter voor dagelijks gebruik voor professionals.
Deze isolatieweerstand meter (ook wel megger genoemd)
genereert een pulserende gelijkspanning van 250V, 500V en
1000V.

MULTIMETER DIGITAAL JUMBO B/C

3 1/2 digit digitale multimeter voor het meten van: wissel en
gelijk spanning en stroom, weerstand, Capaciteit, diode
doorlaat spanning met pieper en LED indicator, transistor
hfe meting. Wordt geleverd met 9 volt batterij meetsnoeren
en rubber beschermrand.Â Uitklapbaar voetje om de meter
schuin te kunnen neerzetten. Afmetingen: 20 X 9 cm, lengte
meetsnoeren:70 cm.

€ 101.82

€ 431.97

€ 30.86
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Diverse produkten

IP67 multimeter autorange, 600Vac/dc-20Mohn, CATIII

Robuust en weerbestendig meetinstrument metAutorange
en verlicht display.IP67, 600Vac/dc.

IR thermostaat met laser, per stuk

Eenvoudige temperatuurmeting met deze infrarood
temperatuurmeter. Gewoon oppakken, stelt u de te meten
object, kiezen tussen ° C of ° F, druk op de toets en het
display toont de exacte meting. De automatische HOLD
functie slaat de waarde op voor ongeveer 4 sec. in het
display. Het verlichte LCD en de schakelbare laser pointer
zorgen voor nauwkeurige metingen in absolute duisternis.

Plugin Watt / KWH meter, randaarde, max 3500W, per stuk

Kenmerken: - bereken de verbruikskosten van uw toestel
aan de hand van deze energiemeter - groot lcd-scherm - alle
nodige gegevens worden weergegeven op 4 verschillende
schermen - weergegeven waarden: vermogen (W), verbruik
(kWh), totale kosten, kosten/kWh - resetfunctie - in- en
uitgang via kindveilige stekker en contrastekker

€ 46.28

€ 50.91

€ 27.62
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Diverse produkten

Wip schakelaar IP65, inbouw rond, NO, 10A @230Vac, per stuk

Waterdichte IP65 wipschakelaar 1-polig voor snap-in
montage met geleideneus voor frontplaatinbouw. Uitermate
geschikt voor gebruik in buitensituaties, bijvoorbeeld op
motoren of boten. Geschikt voor alle signaleringsartikelen
met een stroomverbruik van max. 10A. met I/O opdruk.
Keurmerken: UL, VDE, CSA.

Kunststof behuizing 40x40x12mm, per stuk

Kastje met bevestigings gaten. Dit kunststof kastje heeft een
afmeting van 40x40x12mm. Kan worden gebruikt om
componenten hierin te plaatsen en bijvoorbeeld in te gieten
met epoxy, hotmelt lijm oid.

Wasmachine/droger verhoger, 30x62x50cm

Deze wasmachine verhoger, plaatstaal gepoedercoat, is
voorzien van verstelbare pootjes. Door middel van deze
verstelbare pootjes kan het frame met wasmachine (of
droger) waterpas worden gesteld. De afmeting is
30x62x50cm met een maximaal draaggewicht van 150kg.

€ 7.71

€ 1.23

€ 57.08
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Diverse produkten

Combirand voor wasmachine / droger, wit gelakt met houten blad, 70x600x525
mm

Combirand welke geplaats wordt tussen de wasmachine en
de droger, met houten blad en metalen frame, wit gelakt.
70x600x525mm.

Meerprijs 2x4mm SINH board (60x120cm), prijs per m2

Sinh board is een brandwerend, multifunctioneel
plaatmateriaal gemaakt van magnesiumoxide.

Meerprijs dekzijl ipv afdekfolie, per 18m2

Deze zware kwaliteit (150 grams) dekzeilen kiest u voor het
(tijdelijk) afdekken van bijvoorbeeld uw vloeren in
aanbouw, bouwmaterialen, containers, boten, auto's,
zwembaden, daken, stro, brandhout etc. Deze afdekzeilen
zijn 50% sterker dan de normale kwaliteit en bovendien zeer
aantrekkelijk geprijsd! Wilt u dus kwaliteit voor een lage
prijs? Kies dan voor deze kwaliteit dekzeilen!

€ 57.08

€ 29.62

€ 12.03
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Diverse produkten

Handdoekbeugel tbv 600mm paneel geborsteld RVS

handdoek beugel tbv 600mm paneel geborsteld RVS

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 4HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 4 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

€ 130.47

€ 12.34

€ 271.52



24
Diverse produkten

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 20HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 20 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 40HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 40 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 8HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 8 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief
reiskosten.Door to door.

€ 1,110.78

€ 2,098.14

€ 493.68
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Diverse produkten

siliconen kabel 3x1mm2 100mtr rood

Hittebestendige SiHF Siliconen kabel 3x1mm2 voor bijv. het
aansluiten van warmtespots. Geschikt voor het gebruik bij
hoge temperaturen tot 180 °C.Rol van 100 meter Siliconen.
Ader diameter van 3x 1mm2.

siliconen kabel HO7 2x1mm2 100mtr rood

Hittebestendige SiHF Siliconen kabel 2x1mm2 voor bijv. het
aansluiten van warmtespots. Geschikt voor het gebruik bij
hoge temperaturen tot 180 °C.Rol van 100 meter Siliconen.
Ader diameter van 2x 1mm2.

neopreen kabel HO7 5x2.5mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 5x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

€ 274.61

€ 243.75

€ 614.01
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Diverse produkten

neopreen kabel HO7 3x2.5mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

neopreen kabel HO7 3x1.5mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x1.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

neopreen kabel HO7 2x1mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 2x1mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

€ 428.88

€ 274.61

€ 212.90
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Diverse produkten

kabel vmvl HO3 afgeplat 2x0.75mm 100mtr

VMVL kabel 2 aderig heeft een doorsnede van 0,75 mm2 en
buitendiameter van 6,2 mm. Huishoudkabel wordt geleverd
per 100 meter en is voorzien van zwarte buitenmantel.

Polymere zwart 280ml, polymere lijm om rubber te verlijmen

Polymere zwart - 280ml

Lijm tbv siliconen 280ml, speciale lijm met hoge zuurtegraad voor siliconen

Lijm tbv siliconen - 280ml

€ 89.48

€ 24.68

€ 61.71
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Diverse produkten

Lijm tbv rubber 20ml, tube lijm om rubber te verlijmen

Lijm tbv rubber - 20ml

Primer tbv siliconen

* OP AANVRAAG  -  ON REQUEST *

stickerverwijderaar

De stickeroplosser 300ml verwijdert eenvoudig stickers,
stickerlijm, rubberlijm, plakband, teerspatten,
smeervlekken, olie, hakstrepen en nog vele andere
problemen van bijna alle ondergronden. Gebruik
de stickeroplosser altijd onverdund..

€ 23.14

€ 0.00

€ 24.68



29
Diverse produkten

SIL 2mm 120cm br 1m2, siliconen rubber rood 120cm breed 2mm dik, prijs per
m2

Siliconenrubber van 2mm dik, 120cm breed.

Rubber 4mm AS 140cm br 1m2, SBR rubber met doekafdruk 140cm breed 4mm
dik, prijs per m2

Rubber van 4mm dik, 140cm breed.Voorzien van
antisliplaag.

Rubber 2mm AS 140cm br 1m2, SBR rubber met doekafdruk 140cm breed 2mm
dik, prijs per m2

Rubber van 2mm dik en 140cm breed.Voorzien van een
antisliplaag.

€ 135.76

€ 37.03

€ 21.60
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Diverse produkten

Lijmspray heavy duty, spuitlijm 500ml op basis van neoprene

Heavy duty lijmspray 500ml. Deze neoprene kontaktlijm in
spuitbus is uitermate geschikt voor de verlijming van o.a.
tapijttegels, ondertapijt, kurk, rubber, schuimrubber,
plastic, karton, papier, textiel en vilt. Klasse 2,10 B2

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 4HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur voor
maximaal 4 uur ter beschikking gesteld om U eventueel te
helpen met de desbetreffende installatie.Let wel dat dit
uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.

PROJECTSERVICE ALGEMEEN 1HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur ter
beschikking gesteld om U eventueel te helpen met de
desbetreffende installatie. Dit is op basis per uur!Let wel dat
dit uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

€ 9.87

€ 178.50

€ 67.88
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Diverse produkten

PARKEER KOSTEN A'DAM, per dag

PARKEER  KOSTEN A'DAM

STOS 1500 230Vac 230Vac veiligheidstrafo 1500VA

Transformator: beschermend; 1,5kVA; 230VAC; 230V; IP44;
13,5kg                                                                 

Manuur arbeid ALGEMEEN 1HR

In overleg met ons wordt een ervaren monteur ter
beschikking gesteld om U eventueel te helpen met de
desbetreffende installatie. Dit is op basis per uur!Let wel dat
dit uitsluitend exclusief materialen is en inclusief reiskosten.
Door to door.

€ 37.03

€ 301.40

€ 54.45
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Diverse produkten

neopreen kabel HO7 3x2.5mm2 per mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 3x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

Verwarmingskabel protector glaszekeringhouder en 4 glaszekeringen

Verwarmingskabel protector set met glaszekering houder en
4 glaszekeringen. Deze set heeft als doel om de
verwarmingskabels en matten te beschermen tegen mogelijk
defecten. Bij een defect zal normaliter de automaat NIET
uitschakelen. De glaszekering zal allereerst stuk gaan!
Hierdoor bescherm je de verwarmingskabel of
verwarmingsmat tegen degradatie.

neopreen kabel HO7 5x2.5mm2 100mtr

Hittebestendige ronde neopreen kabel, 5x2.5mm2, geschikt
om te worden toegepast voor de keramische heaters.  Ook te
gebruiken om de E27 keramische fitting aan te sluiten.

€ 4.29

€ 5.45

€ 614.01
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Doorloop matten

Rubber 2mm AS 140cm br 1m2, SBR rubber met doekafdruk 140cm breed 2mm
dik, prijs per m2

Rubber van 2mm dik en 140cm breed.Voorzien van een
antisliplaag.

doorloopmat antraciet 40x60cm, onverwarmd

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 antraciet 80x60cm, onverwarmd

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.

€ 21.60

€ 9.87

€ 20.98
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Doorloop matten

doorloopmat antraciet 80x120cm, onverwarmd

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 antraciet 90x150cm, onverwarmd

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.

€ 43.81

€ 60.17
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Doorloop matten

doorloopmat antraciet 180x120cm, onverwarmd

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 antraciet 180x120cm, onverwarmd

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.

€ 96.58

€ 96.58
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Infrarood panelen

infraroodpanelen ATEX 700W 230V wit 60x120cm licht gekorreld

De 2HEAT gekorrelde infraroodpaneel met de afmeting
595x1195mm, 700W, 14kg mag worden toegepast in ATEX
gebied, met als kenmerk: EX II 2G   Ex e II T3 Gb.

RVS infrarood paneel 680W 160'C 230V industrieel gebruik met ophang klemmen

RVS HEAT paneel welke behandeld is met een
hoogwaardige matte lak, heeft een afmeting van
600x900mm en een dikte van 25mm. De behaalde
temperatuur van dit paneel bedraagt 160'C bij een
omgevingstemperatuur van 15'C. Dit RVS paneel is geschikt
voor de industrie en wordt geleverd met zogenaamde C
beugels waardoor het paneel kan worden opgehangen aan
het plafond.

€ 541.51

€ 629.20
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PI / PID

2HEAT Chassis regelaar PID, 24Vdc voedingspanning, 0-10V uitgang

De 2HEAT PID-CHG 0-10V thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac, 5A uitgang relais

De 2HEAT PID-CHG 5A-NO/NC thermostaat / regelaar is
ideaal om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 230Vac.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac + sensor voeding, 0-10V uitgang

De 2HEAT PID-CHG 0-10Vdc thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

€ 111.08

€ 111.08

€ 111.08
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PI / PID

2HEAT PID, din rail, 240Vac, relais uitgang 5A, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

2Heat PID Chassis regelaar, 230Vac, 0-24V uitgang, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac, 4-20mA tbv temperatuur opnemer, 0-10Vdc
output, RS484

De 2HEAT PID-M1 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en koeling
systemen. De 2HEAT PID-M1 is voorzien van een grote en
een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur en
uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programmeerbare
regelaar heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Spanning 230Vac. 4-20mA tbv sensor en
0-10Vdc output 

€ 88.20

€ 129.59

€ 119.79
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Schakelen

Werkschakelaar 4polig 20A met slotgat

Werkschakelaar 20A 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Werkschakelaar 4polig 32A met slotgat

Werkschakelaar 32A, 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

Werkschakelaar 4polig 40A met slotgat

Werkschakelaar 40A, 4-polig.Verpakt per 1 stuk.

€ 60.48

€ 78.99

€ 97.50
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Schakelen

Magneet schakelaar 4polig NO, per contact 25A, 400Vac, spoelspanning 230Vac

 Magneetschakelaar/relais 25A, 4 polig, 35mm breed.

Magneet schakelaar 4polig, 40A per contact maximaal 400V, spoelspanning 230V

Magneetschakelaar/relais 40A, 4 polig, 52.5mm breed.

Magneet schakelaar 3polig. per contact 40A, 400Vac, NO/NC + dinrail socket,
spoelspanning 230Vac

Magneetschakelaar / Relais.40A.3 polig.Spoelspanning
230Vac.NO / NC. Inclusief voet Din-Rail

€ 46.28

€ 77.14

€ 46.28
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Schakelen

Exten 16A addon for thermostat 230V, BlackBox

BlackBox is een relais (230V/16A) in een zeer compacte
behuizing. Kan worden gemonteerd als opbouw danwel
inbouw. Bedraad.

Magneet schakelaar 4polig. per contact 6A, 400Vac, NO/NC + dinrail socket,
spoelspanning 24Vdc, weidmuller

Magneetschakelaar / Relais weidmuller6A.4
polig.Spoelspanning 24Vdc.NO / NC. Inclusief voet Din-Rail

€ 37.03

€ 15.43
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Sensoren

K sensor dompelbuis, 400cm FEP, kous omwikkeld, 2 draads

2HEAT externe sensor K type , 2-draads , geschikt voor de
2HEAT PID en de 2HEAT PID 808 regelaar maar ook de
CHD regelaars. Bereik van 0 ~ 1300'C, buitenmantel (PTFE
met kous) bestand tegen een temperatuur van 250'C. 
Lengte sensor kabel 250cm. Voorzien van M draad.

CU 50 sensor bulb, 250cm, vinyl, 3 draads

2HEAT externe sensor type CU50, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -50 ~ 150'C, buitenmantel
bestand tegen een temperatuur van 105'C.  Lengte sensor
kabel 250cm. 

PT100 sensor bulb uitvoering, 200cm, FEP buitenmantel, 3 draads

2HEAT externe sensor type PT100, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -200 ~ 900'C, buitenmantel
(PTFE) bestand tegen een temperatuur van 250'C.  Lengte
sensor kabel 100cm. 

€ 49.37

€ 30.86

€ 37.03
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PT100 sensor dompelbuis, 200cm FEP, 3 draads

2HEAT externe sensor type PT100, 3-draads (incl.
compensatie), geschikt voor de 2HEAT PID en de 2HEAT
PID 808 regelaar. Bereik van -200 ~ 900'C, buitenmantel
(PTFE) bestand tegen een temperatuur van 250'C.  Lengte
sensor kabel 400cm. Voorzien van M draad.

Externe sensor 10K NTC, lengte 250cm, wit, geschikt voor de meeste
thermostaten

De 2HEAT Externe Sensor (vloersensor) kan worden
aangesloten op al onze inbouw thermostaten en de Din-rail
thermostaat (kan ook worden gebruikt voor andere merken,
lees hiervoor Uw handleiding van Uw thermostaat).

K sensor draadeind, 400cm FEP, kous omwikkeld, 2 draads

2HEAT externe sensor K type , 2-draads , geschikt voor de
2HEAT PID en de 2HEAT PID 808 regelaar maar ook de
CHD regelaars. Bereik van 0 ~ 1300'C, buitenmantel (PTFE
met kous) bestand tegen een temperatuur van 250'C. Lengte
sensor kabel 40cm. Voorzien van M draadeind.

€ 49.37

€ 15.43

€ 49.37
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Externe sensor 10K NTC, lengte 250cm, zwart, geschikt voor de meeste
thermostaten

De 2HEAT Externe Sensor (vloersensor) kan worden
aangesloten op al onze inbouw thermostaten en de Din-rail
thermostaat (kan ook worden gebruikt voor andere merken,
lees hiervoor Uw handleiding van Uw thermostaat).

Contacloze temperatuursensor, Type K, TC output, 0-10V output, 24Vdc voeding

Robuuste contactloze temperatuur sensor. Deze
temperatuuropnemer wordt aangestuurd middels 24Vdc
voedingspanning (optioneel). Betreft een K type sensor.
Aansluitkabel met een lengte van 50cm. Geschikt voor de
meeste PID temperatuur regelaars

Externe sensor 10K NTC, lengte 1000cm ofwel 10meter, wit, geschikt voor de
meeste thermostaten

De 2HEAT Externe Sensor (vloersensor) kan worden
aangesloten op al onze inbouw thermostaten en de Din-rail
thermostaat (kan ook worden gebruikt voor andere merken,
lees hiervoor Uw handleiding van Uw thermostaat).

€ 15.43

€ 308.55

€ 30.24
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Externe sensor 10K NTC, lengte 2000cm ofwel 20meter, wit, geschikt voor de
meeste thermostaten

De 2HEAT Externe Sensor (vloersensor) kan worden
aangesloten op al onze inbouw thermostaten en de Din-rail
thermostaat (kan ook worden gebruikt voor andere merken,
lees hiervoor Uw handleiding van Uw thermostaat).

Temperatuursensor voor TC500 en de TC500 WiFi

Temperatuursensor voor TC500 en de TC500 WiFi

€ 36.41

€ 11.50
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Tube heater

Stalo 1ltr 45W 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 1, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo 2.5ltr 60W 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 2.5, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

Stalo 5ltr 100W 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 5.0, zorgen ervoor dat de
verf (of andere substantie) op een dusdanige temperatuur
wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar wordt.

€ 74.05

€ 89.48

€ 104.91
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Tube heater

Stalo 150mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 150mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 150mm.

Stalo 200mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 200mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 200mm.

Stalo 250mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 250mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 250mm.

€ 76.17

€ 79.26

€ 82.34
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Tube heater

Stalo 300mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 300mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 300mm.

Stalo 350mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 350mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 350mm.

Stalo 400mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 400mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 400mm.

€ 85.43

€ 88.51

€ 91.60
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Tube heater

Stalo 450mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 450mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 450mm.

Stalo 500mm 230V IPx7 verfblikverwarmers of tubeheaters

Verfblikverwarmers, Schloss Stalo 500mm, zorgen ervoor
dat de verf (of andere substantie) op een dusdanige
temperatuur wordt gebracht dat deze goed verwerkbaar
wordt. Doorsnede 500mm.

€ 94.68

€ 97.77
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vat verwarming

40x115cm vatverwarmer 260W 1000W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

40x115cm vatverwarmer 390W 1500W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

40x180cm vatverwarmer 440W 1000W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

€ 373.92

€ 373.92

€ 507.52
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40x180cm vatverwarmer 660W 1500W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

36x60cm 130W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

72x60cm 310W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

€ 507.52

€ 245.87

€ 434.09
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130x60cm 600W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

110x60cm 500W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

36x36cm 110W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 150'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1500W/m2.Type infrarood: C.

€ 730.30

€ 634.65

€ 187.25
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vat verwarming

36x72cm 125W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

36x110cm 390W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

36x130cm 468W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

€ 316.84

€ 452.60

€ 501.97
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Appendages

Montage set RVS Heat

Montage set om Heat panelen aan het plafond te bevestigen.
* Ook geschikt voor andere panelen.

Reparatieset kabels en matten, inclusief krimpkous en stootverbinders rood blauw
geel

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

Inlaat combinatie Flamco Flopress 8 Bar, KIWA goedgekeurd

Flamco Flopress inlaatcombinatie met slangtule 2 x 15 mm
knel aansluitingElk gesloten warmwatertoestel moet
voorzien zijn van een inlaatcombinatie. Deze betaalbare en
door Flamco geproduceerde inlaatcombinatie is geschikt van
de door ons geleverde boilers.

€ 117.25

€ 40.73

€ 32.40
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Telescoopsteun, maximaal 290cm, per 2st

Een set van 2 stuks telescoopsteunen met een lengte tot
290cm.

MHS thermostaat TH73plus

De 2HEAT MSH TH73 PLUS thermostaat is met vloersensor
(vloer-, ruimte of beide). ideaal om te worden toegepast voor
elektrische (vloer)verwarmingsystemen.  Tevens wordt
de 2HEAT TH73 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels een ZONEREGELING of
om één ventiel te kunnen aansturen.

MHS polymere zwart - 280ml

MHS polymere 280ml

€ 97.07

€ 88.86

€ 11.37
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MHS powersupply tbv 24V 350W systeem

Deze hoogwaardige powersupplies (voeding units) kunnen
worden gebruikt om apparaten, welke geschikt zijn voor
gelijkspanning, te kunnen voeden. De ingaande spanning is
115Vac of 230Vac (instelbaar), uitgaande spanning is 12Vdc,
24Vdc of 42Vdc. Deze power supplies kunnen energie
leveren vanaf 300W.

MHS kabelset 24V

MHS Kabelset tbv 24Volt.

MHS kabelset 230V

MHS Kabelset tbv 230Volt.

€ 74.05

€ 44.43

€ 51.84
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Einddoppen voor 16x2 20x2, p/1000st, ten behoeve van het afdoppen van buis

Einddoppen voor 16x2mm of 20x2mm, per 1000st.

zpdisp

Zeepdispenser met een inhoud van 1 liter. De behuizing is
van aluminium en is dus zeer stevig. Geschikt voor vloeibare
zeep en met het doorzichtige reservoir altijd zichtbaar
wanneer het reservoir moet worden bijgevuld.

Schloss RF IP56 reciever

Schloss RF IP56 reciever

€ 348.97

€ 80.22

€ 398.03
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Schloss dimmer set

RVS voetsteun support voor infraroodpanelen, universeel

De RVS voetsteun, ook wel support genoemd, kan worden
toegepast om de Romer, 2HEAT en diverse andere panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doeltreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

Cable joint IP 68 + eind cap

Cable joint IP 68 + eind cap

€ 461.86

€ 43.20

€ 30.86



60
Appendages

Aluminiumtape, 40mm, 10mtr, zeer goede plakkracht, bestand tegen 120'C

Afmetingen 40 mm x 50 m. Inhoud 1 x aluminium tape

Dubbelzijdig tape, 25mm, 50mtr, rekbaar en een goede plakkracht

De Dubbelzijdige High-Tak cloth tape is een linnen
opgeweven tape met smeltlijm aan beide zijden die
makkelijk met de hand afgescheurd kan worden.
Eigenschappen: * Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte:
25N/cm * Duurzaamheid: Medium-hoog *
Temperatuursbereik 10°C to 60°C

Trekbandjes, zwart, 100st, 3mm x 150mm, uv bestendig

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

€ 4.63

€ 37.03

€ 3.09
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flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm, met einddop, geschikt als sensorbuis

flexibele pvc buis, 150cm, ⌀ 16mm, met einddop, geschikt
als sensorbuis

Ducttape zwart 48mm 50mtr Scapa ducttape met zeer goed plakkracht

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

GRUFAST montage profiel, gegalvaniseerd, 10mtr lengte, breedte 12mm

Grufast profiel wordt op rol geleverd met een lengte van
10meter. Middels de klips kan de verwarmingskabel hierin
worden bevestigd, het profile kan worden vastgezet op de
vloer, wand, plafond, dakgoot etc etc. Grufast is
gegalvaniseerd en multi toepasbaar icm kabels.

€ 3.09

€ 20.06

€ 23.14
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PE Afdekfolie 100m2 vochtscherm 200micron ten behoeve van afdekking
verwarmingsfolie rol

Afdekfolie tbv verwarmingsfolie 100m2, dikte 200 micron
(0.2mm).De afdekfolie dient OP de verwarmingsfolie te
worden aangebracht, dus tussen de verwarmingsfolie en de
vloerbedekking.Indien gewenst, zeker als de vloer enigzins
vochtig is, kan deze plastic folie ook op de vloer worden
aangebracht. * 2X50 meter, 100m2

Afdekfolie ten behoeve van afdekking verwarmingsfolie

Afdekfolie tbv verwarmingsfolie.De afdekfolie dient OP de
verwarmingsfolie te worden aangebracht, dus tussen de
verwarmingsfolie en de vloerbedekking.Indien gewenst,
zeker als de vloer enigzins vochtig is, kan deze plastic folie
ook op de vloer worden aangebracht. * 4X5 meter, 20m2

foam 3mm, 50cm breed

Alszijnde ondervloer voor laminaat wordt veelal een
schuimachtig materiaal gebruikt. Dit materiaal is
vochtwerend (polyethyleen) en kan op een vloer worden
aangebracht waarop bijvoorbeeld verwarmingsfolie kan
worden gemonteerd en hierop een laminaat vloer. De
gradatie van isolatie is niet heel hoog. Prijs per m2 (50cm
breed).

€ 92.75

€ 2.78

€ 2.01
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persclip voor koperen baan verwarmingsfolie, zak van 500stuks

Aansluit terminals voor verwarmingsfolie.  Deze terminal
kan op de koperen baan worden geperst middels een
griptang.

soldeertin 1mm 0.250kg 60/40, rol

soldeertin 1mm 0.250kg 60/40, rol

plat koper, 13mm breed, lengte 10mtr, flinterdun, ideaal voor verwarmingsfolie

plat koper, 13mm breed, lengte 10mtr, flinterdun, ideaal
voor verwarmingsfolie Per rol van 10 meter.

€ 246.84

€ 24.68

€ 6.79
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Aluminium voetsteun support universeel voor infraroodpanelen

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de 2HEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doeltreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

Prefabriceren oplengen sensor kabel, p/st

Prefabriceren oplengen sensor kabel

Ducttape zwart 75mm 50mtr Scapa, ducttape met zeer goed plakkracht

• Afplakken van lucht- en aircokanalen bij geringe
temperaturen• Multifunctioneel inzetbaar waterdicht
textielband.• Voor afdichting, bundeling, afdekking en
bescherming• Zeer geschikt voor het hechten van
polyethyleen folie bij asbestsanering• Afdichting van
dubbelglas• Naadverbinding bij vloerbedekking

€ 43.20

€ 18.85

€ 22.52
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Dubbelzijdig tape 48mm breed, 25mtr lengte, rekbaar en een goede plakkracht,
pro kwaliteit

De Dubbelzijdige High-Tak tape is een linnen opgeweven
tape met smeltlijm aan beide zijden die makkelijk met de
hand afgescheurd kan worden. Eigenschappen: *
Lijmsterkte: 16N/cm * Afschuifsterkte: 25N/cm *
Duurzaamheid: Medium-hoog * Temperatuursbereik 10°C to
60°C. Pro kwaliteit!

Inlaat combinatie 6-7 Bar. Geschikt voor alle boilers en doorstromers

Betaalbare inlaatcombinatie 6-7bar Inlaat combinatie 6-7
Bar. Geschikt voor alle boilers en doorstromers

kabeldoos voor vochtige ruimtes IP 54 grijs

kabeldoos voor vochtige ruimtes IP 54 grijs

€ 37.03

€ 11.11

€ 2.96
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kabeldoos voor vochtige ruimtes IP 54 grijs incl montage PCB ontvanger (excl
ontvanger)

kabeldoos voor vochtige ruimtes IP 54 grijs incl inbouw PCB
ontvanger (excl ontvanger)

Aluminium voetsteun support voor panelen max 15mm

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de TOPHEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doeltreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

persclip voor koperen baan verwarmingsfolie per stuk

Aansluit terminals voor verwarmingsfolie.  Deze terminal
kan op de koperen baan worden geperst middels een
griptang.

€ 17.28

€ 43.20

€ 0.51
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Trekbandjes, zwart, 100st, 2,5 x 100mm, uv bestendig

Toepassingen: voor het bundelen en bevestigen van kabels,
leidingen en slangen.

PE Afdekfolie 25m2 vochtscherm 200micron ten behoeve van afdekking
verwarmingsfolie

Afdekfolie tbv verwarmingsfolie 25m2, dikte 200 micron
(0.2mm).De afdekfolie dient OP de verwarmingsfolie te
worden aangebracht, dus tussen de verwarmingsfolie en de
vloerbedekking.Indien gewenst, zeker als de vloer enigzins
vochtig is, kan deze plastic folie ook op de vloer worden
aangebracht. * 25m2

PE Afdekfolie 240m2 vochtscherm 200micron ten behoeve van afdekking
verwarmingsfolie rol

Afdekfolie tbv verwarmingsfolie 240m2, dikte 200 micron
(0.2mm).De afdekfolie dient OP de verwarmingsfolie te
worden aangebracht, dus tussen de verwarmingsfolie en de
vloerbedekking.Indien gewenst, zeker als de vloer enigzins
vochtig is, kan deze plastic folie ook op de vloer worden
aangebracht. * 4X60 meter, 240m2

€ 3.09

€ 23.20

€ 156.09
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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)

€ 54.05

€ 77.19

€ 79.64



2
Warmte matten

40x50cm warme voeten mat 30w, antraciet, 48V, voorzien aansluitsnoer

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.

€ 73.16



3
Droogloop mat

Droogloopmat ip66 40x60cm 60w 230V, 7mm dik, antraciet, waterdichte
warmtemat met aansluitsnoer

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker. 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.

ip67 50x80cm 70~80w 230V, antraciet, waterdichte warmtemat met aansluitsnoer

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.

Droogloopmat ip66 60x80cm 140w 230V, 7mm dik, antraciet, waterdichte
warmtemat met aansluitsnoer

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker. 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.

€ 115.64

€ 100.85

€ 159.85



4
Droogloop mat

Droogloopmat ip66 80x120cm 120w 230V, 7mm dik, antraciet, waterdichte
warmtemat met aansluitsnoer

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker. 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.

Droogloopmat ip66 90x150cm 370w 230V, 7mm dik, antraciet, waterdichte
warmtemat met aansluitsnoer

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker. 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.

Droogloopmat ip66 180x120cm 595w 230V, 7mm dik, antraciet, waterdichte
warmtemat met aansluitsnoer

Verwarmde droogloopmatten met een vermogen van
400W/m2, snoer met stekker. 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.

€ 279.76

€ 494.33

€ 620.55



5
Droogloop mat

Schoenendroger 40x60cm Lange Zijde aansluitkabel 230v

De rubberen schoenendrogers hebben een afmeting van
40x60cm en voorzien van meerdere bi metalen @40'C. Het
vermogen bedraagt 160W/m2 of 200W/m2. 
Aansluitspanning 230Vac. Aansluitsnoer met stekker en
aan/uit schakelaar.Door een langzaam droog proces zal de
schoen of laars niet vervormen! LZ: aansluitkabel aan de
lange zijde.  KZ: aansluitkabel aan de korte zijde.

Schoenendroger 40x60cm Korte Zijde aansluitkabel 230V

De rubberen schoenendrogers hebben een afmeting van
40x60cm en voorzien van meerdere bi metalen @40'C. Het
vermogen bedraagt 160W/m2 of 200W/m2. 
Aansluitspanning 230Vac. Aansluitsnoer met stekker en
aan/uit schakelaar.Door een langzaam droog proces zal de
schoen of laars niet vervormen! LZ: aansluitkabel aan de
lange zijde.  KZ: aansluitkabel aan de korte zijde.

doorloopmat antraciet 40x60cm, onverwarmd

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.

€ 111.02

€ 113.20

€ 9.87



6
Droogloop mat

doorloopmat antraciet 80x60cm, onverwarmd

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 antraciet 80x120cm, onverwarmd

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 antraciet 90x150cm, onverwarmd

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.

€ 20.98

€ 43.81

€ 60.17



7
Droogloop mat

doorloopmat antraciet 180x120cm, onverwarmd

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 antraciet 180x120cm, onverwarmd

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.

€ 96.58

€ 96.58



8
EPDM rubberen matten

30x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 40W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm met stekker, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

60x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 100W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm met stekker, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

90x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 160W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm met stekker, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

€ 150.22

€ 199.59

€ 248.96
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EPDM rubberen matten

120x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 220W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm met stekker, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

150x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 300W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm met stekker, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

30x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 40W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm plugin dimmer , bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd

€ 347.69

€ 397.06

€ 236.62
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EPDM rubberen matten

60x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 100W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm plugin dimmer, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

90x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 160W, 230Vac,
rubberen aansluitkabel 300cm plugin dimmer, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

120x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 220W, 230Vac,
rubber aansluitkabel 300cm plugin dimmer, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

€ 261.30

€ 335.35

€ 434.09
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EPDM rubberen matten

150x60cm 6mm EPDM rubber warmtemat met ruwe antislip 300W, 230Vac,
rubber aansluitkabel 300cm plugin dimmer, bestand tegen 30KV

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. Deze mat heeft een dikte van 6mm en heeft een
groffe antislip laag aan de boven en onderzijde. Vermogen
van 400W/m2. Zo goed als reukvrij. Materiaal is TUV, CE,
Reach en RoHS gecertificeerd.

€ 483.46
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Karpet verwarmer

KARP-180x280cm-610W, 5mm dik, karpetverwarmer 610W, 230V

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, 5mm dik, karpetverwarmer 330W, 230V

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, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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.

€ 336.54

€ 239.74

€ 57.86
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Karpet verwarmer

KARP 50x150cm 120W, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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 50x200cm 160W, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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.

€ 65.19

€ 72.51

€ 79.91
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Karpet verwarmer

KARP 150x250cm 525W, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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 150x200cm 420W, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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, 2mm dik, folie karpetverwarmer 230V

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.

€ 226.45

€ 199.79

€ 133.17
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Karpet verwarmer

KARP 100x150cm 225W, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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 100x450cm 675W, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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.

€ 126.57

€ 174.43

€ 239.87
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Karpet verwarmer

KARP-150x200cm-450W, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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 grad C

KARP 150x300cm 675W, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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-200x280cm-750W, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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.

€ 174.43

€ 239.87

€ 263.86
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Karpet verwarmer

KARP 200x150cm 450W, alu, 3mm dik, aluminium karpetverwarmer 230V

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.

€ 174.43
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Rubberen mat

IP54 40x50cm 4mm dik 36W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 200w/m2 met
aansluitkabel en stekker

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker. 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.

IP54 40x60cm 4mm dik 43W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 200w/m2 met
aansluitkabel en stekker

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker. 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.

IP54 90x60cm 4mm dik 96W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 200W/m2 met
aansluitkabel en stekker

Rubberen warmtematten met een vermogen van 200W/m2,
snoer met stekker. 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.

€ 83.51

€ 90.40

€ 166.57
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Rubberen mat

IP54 30x25cm 4mm dik 10W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 200w/m2 met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 40'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT MID POWER VOETENMAT HAALT
EEN TEMPERATUUR VAN 40'C.

IP54 30x50cm 4mm dik 23W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 200W/m2met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 40'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT MID POWER VOETENMAT HAALT
EEN TEMPERATUUR VAN 40'C.

IP54 30x75cm 4mm dik 35W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 200W/m2 met
aansluitkabel stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 40'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT MID POWER VOETENMAT HAALT
EEN TEMPERATUUR VAN 40'C.

€ 57.88

€ 69.81

€ 81.76
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Rubberen mat

IP54 60x30cm 4mm dik 64W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 400w/m2 met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C.

IP54 60x90cm 4mm dik 194W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 400W/m2
met aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C.

IP54 60x90cm 4mm dik 300W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 800W/m2
met aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 80'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 80'C EN IS UITSLUITEND GESCHIKT
VOOR KOUDE OMGEVINGEN.

€ 107.81

€ 235.16

€ 261.30
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Rubberen mat

IP54 60x60cm 4mm dik 129W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 400W/m2
met aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C.

IP54 60x120cm 4mm dik 220W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 400W/m2
met aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C. Levertijd is een week

IP54 25x25cm 4mm dik 24W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 600W/m2 met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 80'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DEZE MAT IS SPECIFIEK VOOR KOUDE
RUIMTES ZOALS KOELCELLENDE 2HEAT POWER
VOETENMAT HAALT EEN TEMPERATUUR VAN 80'C.

€ 171.51

€ 305.05

€ 71.33
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Rubberen mat

IP54 25x50cm 4mm dik 66W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 600W/m2 met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 80'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DEZE MAT IS SPECIFIEK VOOR KOUDE
RUIMTES ZOALS KOELCELLENDE 2HEAT POWER
VOETENMAT HAALT EEN TEMPERATUUR VAN 80'C.

IP54 25x75cm 4mm dik 84W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 600W/m2 met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 80'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DEZE MAT IS SPECIFIEK VOOR KOUDE
RUIMTES ZOALS KOELCELLENDE 2HEAT POWER
VOETENMAT HAALT EEN TEMPERATUUR VAN 80'C.

IP54 25x25cm 4mm dik 12W, 12Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

€ 81.27

€ 91.20

€ 71.33
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Rubberen mat

IP54 25x50cm 4mm dik 27W, 12Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 25x75cm 4mm dik 36W, 12Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 25x25cm 4mm dik 12W, 24Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

€ 81.27

€ 91.20

€ 71.33
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Rubberen mat

IP54 25x50cm 4mm dik 27W, 24Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 25x75cm 4mm dik 36W, 24Vac, rubberen warmtemat antislip met
aansluitkabel

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.

IP54 36x80cm 8mm dik 70W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 400W/m2 met
aansluitkabel en stekker voor outdoor

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DEZE MAT IS SPECIFIEK VOOR OUTDOOR
GEBRUIKDE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C.

€ 81.27

€ 91.20

€ 274.32
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Rubberen mat

IP54 60x80cm 8mm dik 135W, 230Vac, 400W/m2, rubberen warmtemat antislip
met aansluitkabel en stekker voor outdoor

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DEZE MAT IS SPECIFIEK VOOR OUTDOOR
GEBRUIKDE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C.

IP54 60x30cm 4mm dik 64W, 230Vac, rubberen warmtemat antislip 400w/m2 met
aansluitkabel en stekker

De 2HEAT Rubberen Warme Voeten Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 60'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van toepassingen worden
gebruikt. DE 2HEAT POWER VOETENMAT HAALT EEN
TEMPERATUUR VAN 60'C. MAT IS VOORZIEN VAN
AANSLUITSNOER MET AAN/UIT SCHAKELAAR EN
STEKKER!

€ 375.67

€ 107.81



26
Siliconen warmtemat

40x115cm vatverwarmer 260W 1000W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

40x115cm vatverwarmer 390W 1500W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

40x180cm vatverwarmer 440W 1000W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

€ 373.92

€ 373.92

€ 507.52
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Siliconen warmtemat

40x180cm vatverwarmer 660W 1500W/m2, siliconen mat met een dikte van 4mm
en aansluitkabel

Velerlei in industriële bedrijven gebruikte materialen en
stoffen zoals teer, harsen, vetten, oliën en overige viskeuze
stoffen, moeten op constante temperatuur gehouden of
verwarmd worden om de viscositeit te veranderen voordat
ze gebruikt worden. Onze siliconen vatverwarmers kunnen
hiervoor worden gebruikt.

36x60cm 130W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

72x60cm 310W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

€ 507.52

€ 245.87

€ 434.09
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Siliconen warmtemat

130x60cm 600W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

110x60cm 500W siliconen warmtemat 1000W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 120'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1000W/m2.Type infrarood: C.

36x36cm 110W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 150'C (afhankelijk van diverse
factoren), en kunnen voor tal van industriele toepassingen
worden gebruikt. De 2HEAT Industrial Siliconen warmte
Matten zijn voorzien van een infrarood verwarmingselement
met een vermogen van 1500W/m2.Type infrarood: C.

€ 730.30

€ 634.65

€ 187.25
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Siliconen warmtemat

36x72cm 125W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

36x110cm 390W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

36x130cm 468W siliconen warmtemat 1500W/m2 230V, siliconen mat met een
dikte van 4mm en aansluitkabel

De 2HEAT Industrial Siliconen warmte Matten kunnen een
temperatuur bereiken van ca. 100~150'C (afhankelijk van
diverse factoren), en kunnen voor tal van industriele
toepassingen worden gebruikt.De 2HEAT Industrial
Siliconen warmte Matten zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement met een vermogen vanaf 1000W/m2 tm
1500W/m2. Type infrarood: C.

€ 316.84

€ 452.60

€ 501.97
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Fiber warmteplaten

fiber 55x80cm 70W 7mm, 230V glasfiber warmteplaat met aansluitsnoer,
kleindier verwarming

De HEAT 4 FEET verwarmingplaten zijn ideaal om toe te
passen waarbij plaatselijke of definitieve verwarming is
gewenst. Perfecte elementen om te worden toegepast voor
ruimtes zoals badkamers, keukens, hal, woonkamer maar
ook als warme voeten platen of om produkten zoals lakken,
verven etc op temperatuur te houden.

fiber 30x60cm 25W 7mm, 230V glasfiber warmteplaat met aansluitsnoer,
kleindier verwarming

De HEAT 4 FEET verwarmingplaten zijn ideaal om toe te
passen waarbij plaatselijke of definitieve verwarming is
gewenst. Perfecte elementen om te worden toegepast voor
ruimtes zoals badkamers, keukens, hal, woonkamer maar
ook als warme voeten platen of om produkten zoals lakken,
verven etc op temperatuur te houden.

2heat fiber 30x60cm 150W, regelbare warmteplaat met aangesloten dimmer

De 2HEAT HEAT4 FEET (FIBER)verwarmingplaten zijn
ideaal om toe te passen waarbij plaatselijke of definitieve
verwarming is gewenst.  Perfecte elementen om te worden
toegepast voor ruimtes zoals badkamers, keukens, hal,
woonkamer maar ook als warme voeten platen of om
produkten zoals lakken, verven etc op temperatuur te
houden.

€ 180.56

€ 91.29

€ 160.05
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PVC warmte platen

pvc celrubber 15x15cm 2W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc celrubber 60x40cm 30W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc celrubber 60x60cm , 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

€ 32.18

€ 98.63

€ 122.92
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PVC warmte platen

pvc celrubber 60x80cm 70W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc celrubber 36x40cm 18W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc celrubber 36x60cm 30W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

€ 155.75

€ 79.19

€ 93.76
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PVC warmte platen

pvc celrubber 36x80cm 42W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat CEL is ideaal voor binnen
gebruik maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is gecombineerd met EPDM celrubber en
voorzien van een aansluitkabel 200cm met aan/uit
schakelaar. Standaard kleur is grijs met zwart.

pvc pvc 4mm 15x15cm 2W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc pvc 4mm 60x40cm 30W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

€ 116.90

€ 63.77

€ 98.63
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PVC warmte platen

pvc pvc 4mm 60x60cm 50W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc pvc 4mm 60x80cm 70W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc pvc 4mm 36x40cm 18W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

€ 122.92

€ 155.75

€ 79.19
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PVC warmte platen

pvc pvc 4mm 36x60cm 30W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

pvc pvc 4mm 36x80cm 42W, 230V pvc warmteplaat met aansluitsnoer, kleindier
verwarming

De Schloss PVC warmteplaat is ideaal voor binnen gebruik
maar ook om te worden toegepast in licht vochtige
omgevingen voor mens en dier. Deze stevige PVC
warmteplaat is voorzien van een aansluitkabel 200cm met
aan/uit schakelaar. Het deel van de PVC warmteplaat
naarde aan/uit schakelaar is voorzien van een polyester kous
ter bescherming. Standaard kleur is grijs. Aansluitspanning:
230Vac.

€ 93.76

€ 116.90
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Warme voetenmat

40x60cm warme voeten mat 45W-60w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer
met stekker en aan-uit schakelaar

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

50x90cm warme voeten mat 96W-128w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer
met stekker en aan-uit schakelaar

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

60x70cm warme voeten mat 90W-120w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer
met stekker en aan-uit schakelaar

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

€ 73.16

€ 110.75

€ 104.09
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Warme voetenmat

40x110cm warme voeten mat 90W-120w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer
met stekker en aan-uit schakelaar

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

60x110cm warme voeten mat 135W-180w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer
met stekker en aan-uit schakelaar

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

40x50cm warme voeten mat 60W-80w inclusief dimmer, antraciet of creme, 230V,
aansluitsnoer met stekker en aan-uit schakelaar

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

€ 106.75

€ 132.52

€ 73.16
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Warme voetenmat

40x50cm warme voeten mat 25w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer met
stekker en aan-uit schakelaar

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

50x60cm warme voeten mat 40w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer met
stekker en aan-uit schakelaar

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

60x70cm warme voeten mat 60w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer met
stekker en aan-uit schakelaar

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

€ 59.37

€ 65.10

€ 93.16
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Warme voetenmat

60x110cm warme voeten mat 100w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer met
stekker en aan-uit schakelaar

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

40x110cm warme voeten mat 60w, antraciet of creme, 230V, aansluitsnoer met
stekker en aan-uit schakelaar

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

40x50cm warme voeten mat 36w, antraciet, 12V, voorzien aansluitsnoer

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.

€ 118.38

€ 96.13

€ 73.16
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Warme voetenmat

40x60cm warme voeten mat 30w, antraciet, 24V, voorzien aansluitsnoer

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.

40x50cm warme voeten mat 30w, antraciet, 24V, voorzien aansluitsnoer

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.

40x50cm warme voeten mat 30w, antraciet, 48V, voorzien aansluitsnoer

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.

€ 73.16

€ 73.16

€ 73.16
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Warme voetenmat

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)

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)

€ 49.33

€ 54.05

€ 77.19
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Warme voetenmat

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)

€ 79.64
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Appendages

Plugin dimmer 3000W met draaiknop zonder aan/uit, randaarde, 230Vac

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.

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering 4A

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering

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

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

€ 113.20

€ 13.88

€ 49.37
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Appendages

witte stekker 10A, 2polig met randaarde en penaarde, 230Vac, recht

Witte stekker met randaarde. Maximaal 10A. recht. Zowel
voor randaarde als penaarde.

Prefabriceren oplengen sensor kabel, p/st

Prefabriceren oplengen sensor kabel

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering 8A, met rode sluit ring

Auto adapter 12-24V, voorzien van zekering 8A, met rode
sluit ring

€ 6.95

€ 18.85

€ 13.88
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Appendages

witte stekker 10A, 2polig met randaarde haaks, 230Vac, haaks

witte stekker 10A, 2polig met randaarde  haaks, 230Vac,
haaks

Lijmpatroon per 10stuks 11 x 200mm, hotmelt lijm staven

Lijmpatroon per 10stuks 11 x 200mm, hotmelt lijm staven

Plugin dimmer 3000W met draaiknop zonder aan/uit, PENAARDE, 230Vac

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.Deze dimmer is voorzien van een aan/uit
schakelaar (onderzijde) en is thermisch beveiligd @60'C
middels een bi metaal. GESCHIKT VOOR  PENAARDE

€ 6.95

€ 7.41

€ 113.20
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Appendages

Aansluitkabel verwarmingsfolie voorzien van Wieland male-female 3polig

Aansluitkabel verwarmingsfolie voorzien van Wieland male-
female 3polig

Plugin dimmer 150W, geschikt voor randaarde stopkontakten

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, geschikt voor randaarde stopkontakten

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.

€ 14.81

€ 10.80

€ 14.00
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Infrarood panelen

infraroodpanelen 100W 230V wit 32x50cm licht gekorreld

De 2HEAT infrarood stralingspanelen zijn unieke producten,
die een economische vorm van verwarming combineren met
een zeer esthetisch design. Deze panelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van de interieurs, waarin ze
niet alleen als bron van verwarming, maar ook als een
belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 200W 230V wit 32x75cm licht gekorreld

De 2HEAT infrarood stralingspanelen zijn unieke producten,
die een economische vorm van verwarming combineren met
een zeer esthetisch design. Deze panelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van de interieurs, waarin ze
niet alleen als bron van verwarming, maar ook als een
belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 270W 230V wit 32x100cm licht gekorreld

De 2HEAT infrarood stralingspanelen zijn unieke producten,
die een economische vorm van verwarming combineren met
een zeer esthetisch design. Deze panelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van de interieurs, waarin ze
niet alleen als bron van verwarming, maar ook als een
belangrijk design element functioneren.

€ 148.23

€ 175.45

€ 217.80
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Infrarood panelen

infraroodpanelen 330W 230V wit 32x125cm licht gekorreld

De 2HEAT infrarood stralingspanelen zijn unieke producten,
die een economische vorm van verwarming combineren met
een zeer esthetisch design. Deze panelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van de interieurs, waarin ze
niet alleen als bron van verwarming, maar ook als een
belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 300W 230V wit 60x60cm licht gekorreld

De 2HEAT 300W infrarood stralingspanelen zijn unieke
producten, die een economische vorm van verwarming
combineren met een zeer esthetisch design. Deze panelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van de
interieurs, waarin ze niet alleen als bron van verwarming,
maar ook als een belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 600W 230V wit 60x120cm licht gekorreld

De 2HEAT 600W infrarood stralingspanelen zijn unieke
producten, die een economische vorm van verwarming
combineren met een zeer esthetisch design. Deze panelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van de
interieurs, waarin ze niet alleen als bron van verwarming,
maar ook als een belangrijk design element functioneren.

€ 238.98

€ 182.04

€ 274.61
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Infrarood panelen

infraroodpanelen 700W 230V wit 60x120cm licht gekorreld

De 2HEAT 700W infrarood stralingspanelen zijn unieke
producten, die een economische vorm van verwarming
combineren met een zeer esthetisch design. Deze panelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van de
interieurs, waarin ze niet alleen als bron van verwarming,
maar ook als een belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 400W 230V wit 32x150cm licht gekorreld

De 2HEAT infrarood stralingspanelen zijn unieke producten,
die een economische vorm van verwarming combineren met
een zeer esthetisch design. Deze panelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van de interieurs, waarin ze
niet alleen als bron van verwarming, maar ook als een
belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 850W 230V wit 80x120cm licht gekorreld

De 2HEAT 850W infrarood stralingspanelen zijn unieke
producten, die een economische vorm van verwarming
combineren met een zeer esthetisch design. Deze panelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van de
interieurs, waarin ze niet alleen als bron van verwarming,
maar ook als een belangrijk design element functioneren.

€ 305.46

€ 269.23

€ 444.68
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Infrarood panelen

infraroodpanelen 1000W 230V wit 85x120cm licht gekorreld

De 2HEAT 1000W infrarood stralingspanelen zijn unieke
producten, die een economische vorm van verwarming
combineren met een zeer esthetisch design. Deze panelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van de
interieurs, waarin ze niet alleen als bron van verwarming,
maar ook als een belangrijk design element functioneren.

infraroodpanelen 180W 24V wit 32x75cm licht gekorreld

De lage temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk
bestemd voor de verwarming van kantoren, winkels,
appartementen en woningen maar ook voor de recreatie zijn
deze zeer geschikt.

Aluminium frame tbv 300W paneel, omranding ten behoeve van 300W korrel
infraroodpaneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij de 300Watt infrarood panelen.  De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

€ 487.03

€ 209.81

€ 99.66
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Infrarood panelen

Aluminium frame tbv 600W 700W paneel, omranding ten behoeve van 600W 700W
korrel infraroodpaneel

Deze mooi gestroomlijnde aluminium framesets kunnen
worden toegepast bij 600 of 700 Watt infrarood panelen. De
frameset kan eenvoudig worden gemonteerd met behulp van
de bijgeleverde appendages.

RVS voetsteun support voor infraroodpanelen, universeel

De RVS voetsteun, ook wel support genoemd, kan worden
toegepast om de Romer, 2HEAT en diverse andere panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doeltreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

Aluminium voetsteun support universeel voor infraroodpanelen

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de 2HEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doeltreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

€ 114.32

€ 43.20

€ 43.20
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Infrarood panelen

infraroodpanelen 60x60cm-300W, glad 230V wit

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds). Afhankelijk van de toepassing leverbaar
in lage en hoge temperatuur. De lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

infraroodpanelen 60x120cm-600W, glad 230V wit

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

infraroodpanelen 60x60cm-300W, glad 230V wit met aluframe

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen zijn unieke producten, die een economische
vorm van verwarming combineren met een zeer esthetisch
design. Deze panelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van de interieurs, waarin ze niet alleen als bron
van verwarming, maar ook als een belangrijk design element
functioneren.

€ 228.33

€ 293.12

€ 308.55
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Infrarood panelen

infraroodpanelen 60x120cm-600W, glad 230V wit met aluframe

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen zijn unieke producten, die een economische
vorm van verwarming combineren met een zeer esthetisch
design. Deze panelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van de interieurs, waarin ze niet alleen als bron
van verwarming, maar ook als een belangrijk design element
functioneren.

Infraroodpaneel 60x60cm 300W glad paneel met ledverlichting via app te
bedienen

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuur. De lage temperatuur stralingspanelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van
kantoren, winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen
toegepast worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte
is gewenst (bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infraroodpaneel 60x120cm 600W glad paneel met ledverlichting via app te
bedienen

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). Afhankelijk van de toepassing leverbaar in lage en
hoge temperatuur. De lage temperatuur stralingspanelen
zijn voornamelijk bestemd voor de verwarming van
kantoren, winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen
toegepast worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte
is gewenst (bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 431.97

€ 387.81

€ 452.60
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Infrarood panelen

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 32x50cm 100W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 32x75cm 200W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 32x100cm 270W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 312.21

€ 339.98

€ 383.18
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Infrarood panelen

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 32x125cm 330W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 60x60cm 300W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 60x120cm 600W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 404.78

€ 343.07

€ 435.63
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Infrarood panelen

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 60x120cm 700W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 32x150cm 400W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

Infrarood paneel met wifi LED verlichting 80x120cm 850W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

€ 466.49

€ 435.63

€ 614.59
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Infrarood paneel met wifi LED verlichting 85x120cm 1000W

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage wand en
plafond). De lage temperatuur stralingspanelen zijn
voornamelijk bestemd voor de verwarming van kantoren,
winkels, appartementen en woningen. Ze kunnen toegepast
worden op die plaatsen waar zeer lokaal warmte is gewenst
(bijvoorbeeld bij een kassa in de supermarkt).

canvas 40x60cm 60W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood canvasdoek

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURE

canvas 40x120cm 150W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood canvasdoek

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

€ 657.79

€ 186.94

€ 242.48
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canvas 80x80cm 200W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood canvasdoek

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

canvas 40x60cm met LED verlichting 60W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood
canvasdoek, LED via app Tuya te bedienen

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) welke met de app te bedienen
is.Met de laag niveau verwarming kunt u uitstekend
bepaalde plaatsen van warmte voorzien.UPLOAD UW FOTO
TIJDENS DE BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

canvas 40x120cm LED verlichting 150W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood
canvasdoek, LED via app Tuya te bedienen

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor).Met de laag niveau verwarming
kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van warmte
voorzien.UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

€ 313.44

€ 310.36

€ 365.90
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canvas 80x80cm met LED verlichting 200W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood
canvasdoek, LED via app Tuya te bedienen

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) .Met de laag niveau verwarming
kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van warmte
voorzien. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

wit 60x60cm 300W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

zwart 60x60cm 300W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 436.86

€ 392.11

€ 392.11
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spiegel 60x60cm 300W infrarood spiegelpaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

wit 60x120cm 600W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

zwart 60x120cm 600W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 442.21

€ 552.22

€ 552.22
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spiegel 60x120cm 600W infrarood spiegelpaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

wit 80x120cm 850W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

zwart 80x120cm 850W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 741.17

€ 806.83

€ 803.75



16
Infrarood panelen

Handdoekbeugel tbv 600mm paneel geborsteld RVS

handdoek beugel tbv 600mm paneel geborsteld RVS

sip 60x60cm IP44 100W infrarood spiegel maximaal 70°C, inclusief montage
beugels

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 100W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

sip 60x90cm IP44 150W infrarood spiegel maximaal 70°C, inclusief montage
beugels

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 150W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

€ 130.47

€ 233.53

€ 310.67
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sip 60x120cm IP44 200W infrarood spiegel maximaal 70°C, inclusief montage
beugels

SCHLOSS lage temperatuurpaneel SPIEGEL, 230V, 200W,
IP44, voor wandmontage incl. spiegelklemmen. De lage
temperatuur stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd
voor de verwarming van badkamers maar ook voor de
recreatie zijn deze zeer geschikt. Dikte van het
spiegelpaneel is maar liefst 8~10mm. De spiegels met frame
hebben een dikte van 40mm.

Schloss IR paneel 350W, 60x60cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 350 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 580W, 60x100cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 580 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

€ 356.95

€ 177.26

€ 227.09
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Schloss IR paneel 700W, 60x120cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 700 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 1100W, 90x120cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 1100 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel wit 450W glas, 60x80cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur wit.

€ 287.27

€ 336.94

€ 222.03
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Schloss IR paneel wit 580W glas, 60x100cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel wit 700W glas 60x120cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel zwart 580W glas, 60x100cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur zwart.

€ 271.40

€ 333.11

€ 271.40
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Schloss IR paneel zwart 700W glas, 60x120cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur zwart.

Schloss IR paneel spiegel 320W, 60x60cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 350Watt met een maatvoering 60x60cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 450W, 60x80cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur Spiegel.

€ 332.00

€ 234.38

€ 296.09
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Schloss IR paneel spiegel 580W, 60x100cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur Spiegel.

Schloss IR paneel spiegel 700W, 60x120cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR spiegel panelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Voorzien van een stevig
aluminium back frame, met aan de voorzijde gehard
spiegelglas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur Spiegel.

isolatiedeken ten behoeve van 300W korrel infrarood paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

€ 345.45

€ 355.34

€ 92.57
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isolatiedeken ten behoeve van 600W infrarood korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

isolatiedeken ten behoeve van 700W infrarood korrel paneel

Complete isolatie set 10mm dun om de warmte die ontstaat
achter deze panelen te minimaliseren.  Het resultaat is dat
het paneel aan de voorzijdeongeveer 10'C warmer wordt
dan normaal.  Hierdoor een hogere voelbare warmte
afgifte.Set bestaat uit: isolatiedeken 10mm voorzien van
dubbelzijdige tape en uitsparingen, aluminium tape 10mtr.

300W Premium infrarood paneel korrel structuur, 595x595, in RAL 7039, 7017,
3002, 9005 of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 114.78

€ 114.78

€ 250.07
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600W Premium infrarood paneel korrel structuur, 595x1195, in RAL 7039, 7017,
3002, 9005 of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

700W Premium infrarood paneel korrel structuur, 595x1195, in RAL 7039, 7017,
3002, 9005 of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

Inbouw frame tbv 300Watt paneel, alu

Aluminium inbouw frame voor 300Watt korrel paneel.

€ 372.88

€ 406.82

€ 95.90
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Inbouw frame tbv 600Watt of 700W paneel, alu

Aluminium inbouw frame voor 600Watt of 700W korrel
paneel.

Inbouw frame tbv 850W paneel, alu

Inbouw frame tbv 850W paneel, alu

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,36m2, maximaal 330Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren.. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL 9005, RAL 9010 Geschikt voor: 100,
200, 270, 300, 330Watt

€ 135.57

€ 155.68

€ 107.99
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Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,72m2, maximaal 850Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL9005, RAL 9010 Geschikt voor: 400,
600, 700, 850 en 1000Watt

Onyx 32 x 120cm 320W, 230Vac, ivoor wit infrarood badkamer glas paneel

De Onyx heeft een dunne glasplaat met een gepoedercoate
achterplaat en is voorzien van drie luxe handdoek
beugels Super mooie uitstraling voor in UW badkamer

Onyx 32 x 120cm 320W, 230Vac, zwart infrarood badkamer glas paneel

De Onyx heeft een dunne glasplaat met een gepoedercoate
achterplaat en is voorzien van drie luxe handdoek
beugels Super mooie uitstraling voor in UW badkamer

€ 185.13

€ 799.76

€ 799.76
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Onyx 47 x 120cm 470W, 230Vac, ivoor wit infrarood badkamer glas paneel

De Onyx heeft een dunne glasplaat met een gepoedercoate
achterplaat en is voorzien van drie luxe handdoek
beugels Super mooie uitstraling voor in UW badkamer

Onyx 47 x 120cm 470W, 230Vac, zwart infrarood badkamer glas paneel

De Onyx heeft een dunne glasplaat met een gepoedercoate
achterplaat en is voorzien van drie luxe handdoek
beugels Super mooie uitstraling voor in UW badkamer

Onyx 62 x 120cm 620W, 230Vac, ivoor wit infrarood badkamer glas paneel

De Onyx heeft een dunne glasplaat met een gepoedercoate
achterplaat en is voorzien van drie luxe handdoek
beugels Super mooie uitstraling voor in UW badkamer

€ 892.50

€ 892.50

€ 1,173.00
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Onyx 62 x 120cm 620W, 230Vac, zwart infrarood badkamer glas paneel

De Onyx heeft een dunne glasplaat met een gepoedercoate
achterplaat en is voorzien van drie luxe handdoek
beugels Super mooie uitstraling voor in UW badkamer

Schloss IR paneel zwart 580W glas, 60x100cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur zwart.

Exclusive glas infraroodpaneel grafiet 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur grafiet.

€ 1,150.00

€ 271.40

€ 507.87



28
Infrarood panelen

Exclusive glas infraroodpaneel basalt 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur basalt.

Exclusive glas infraroodpaneel wit 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur wit.

Exclusive glas infraroodpaneel wijn rood 500W + 1 RVS handdoekbeugel,
40x120cm, 230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur wijn rood.

€ 507.87

€ 507.87

€ 507.87
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Infrarood panelen

Exclusive glas infraroodpaneel platina grijs 500W + 1 RVS handdoekbeugel,
40x120cm, 230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur platina grijs.

Exclusive glas infraroodpaneel zwart 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur zwart.

Exclusive glas infraroodpaneel SPIEGEL 500W, 40x120cm, 230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur SPIEGEL.

€ 507.87

€ 507.87

€ 507.87
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Infrarood panelen

RVS handdoekbeugel voor exclusive glaspaneel 400mm

RVS handdoekbeugel voor exclusive glaspaneel. De
Exclusive glaspanelen zijn voorzien van een modulair
systeem voor de RVS handdoekbeugels, hierdoor kunnen er
op vele gewenste posities de handdoekbeugels worden
gemonteerd.

Exclusive glas infraroodpaneel grafiet 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur grafiet.

Exclusive glas infraroodpaneel grafiet 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur grafiet.

€ 109.84

€ 507.87

€ 507.87
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Infrarood panelen

SCHLOSS ronde 60cm spiegel met LED verlichting en anticondensverwarming
zichtveld 230Vac

SCHLOSS anti condens ronde spiegel met een doorsnede
van 60cm, 230V, 20W, IP44, voor wandmontage incl.
onzichtbaar hangsysteem. Het anticondens is uitsluitend in
het zichtveld met een breedte van 15 cm en een lengte van
48cm. De verlichting wordt in of uitgeschakeld door de
touchbutton die al in de spiegel is verwerkt!

SCHLOSS ronde 80cm spiegel met LED verlichting en anticondensverwarming
zichtveld 230Vac

SCHLOSS anti condens ronde spiegel met een doorsnede
van 80cm, 230V, 30W, IP44, voor wandmontage incl.
onzichtbaar hangsysteem. Het anticondens is uitsluitend in
het zichtveld met een breedte van 26 cm en een lengte van
72cm. De verlichting wordt in of uitgeschakeld door de
touchbutton die al in de spiegel is verwerkt!

Aluminium voetsteun support voor panelen max 15mm

De aluminium voetsteun, ook wel support genoemd, kan
worden toegepast om de Romer EN de TOPHEAT panelen
stand alone te plaatsen in bijvoorbeeld de woonkamer.  Deze
eenvoudige maar doeltreffende voetsteunen worden per set
(2 stuks) geleverd.

€ 173.34

€ 203.94

€ 43.20
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Infrarood panelen

300W Premium infrarood paneel glad, 595x595, in RAL 7039, 7017, 3002, 9005 of
7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gladde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W en 600W.

600W Premium infrarood paneel glad, 595x1195, in RAL 7039, 7017, 3002, 9005
of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gladde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W en 600W.

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

€ 286.37

€ 409.18

€ 11.74
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Infrarood panelen

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 270 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 270 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 300 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 300 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 330 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 330 W

€ 6.90

€ 11.74

€ 11.74
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Infrarood panelen

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 200 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 200 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 400 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 400 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 600 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 600 W

€ 11.74

€ 11.74

€ 11.74
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Infrarood panelen

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 700 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 700 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 850 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 850 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 1000 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 1000 W

€ 11.74

€ 11.74

€ 11.74
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Canvas

canvas 40x60cm 60W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood canvasdoek

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURE

canvas 40x120cm 150W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood canvasdoek

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

canvas 80x80cm 200W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood canvasdoek

Canvasdoeken met een een bepaalde print is een
sfeerbepaler in uw woon- en leefruimte. Deze verwarmde
canvasdoeken zijn voorzien van een infrarood
verwarmingselement en de achterzijde is geisoleerd. Het
element wordt niet warmer dan 65~70'C, ofwel het betreft
hier om een laag temperatuur verwarming welke warmte via
het doek uitstraald. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

€ 186.94

€ 242.48

€ 313.44
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Canvas

canvas 40x60cm met LED verlichting 60W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood
canvasdoek, LED via app Tuya te bedienen

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) welke met de app te bedienen
is.Met de laag niveau verwarming kunt u uitstekend
bepaalde plaatsen van warmte voorzien.UPLOAD UW FOTO
TIJDENS DE BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

canvas 40x120cm LED verlichting 150W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood
canvasdoek, LED via app Tuya te bedienen

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor).Met de laag niveau verwarming
kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van warmte
voorzien.UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

canvas 80x80cm met LED verlichting 200W IPx4, 230V, 400W per m2, infrarood
canvasdoek, LED via app Tuya te bedienen

De nieuwste verwarmings technieken lenen zich uitstekend
om te worden toegepast "verborgen” achter canvas doek en
ledverlichting (multicolor) .Met de laag niveau verwarming
kunt u uitstekend bepaalde plaatsen van warmte
voorzien. UPLOAD UW FOTO TIJDENS DE
BESTELPROCEDURELevertijd ca 2-3 wkn

€ 310.36

€ 365.90

€ 436.86
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Comfort infrarood

Comfort P 140W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 520x320x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort P 300W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 592x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort P 400W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 1500x320x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

€ 177.77

€ 219.81

€ 254.79
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Comfort infrarood

Comfort P 450W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 892x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort P 600W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 1192x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort P 700W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 1192x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

€ 263.93

€ 301.64

€ 304.85
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Comfort infrarood

Comfort P 850W hamerslag coating wit Infraroodverwarming 1500x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort M 140W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 520x320x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort M 300W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 592x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

€ 304.85

€ 177.77

€ 219.81
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Comfort infrarood

Comfort M 400W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 1500x320x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort M 450W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 892x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort M 600W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 1192x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

€ 254.79

€ 263.93

€ 301.64



43
Comfort infrarood

Comfort M 700W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 1192x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Comfort M 850W mineraalcoating wit Infraroodverwarming 1500x592x27mm

De IR-oppervlakverwarming Comfort is een hoogwaardige
infraroodverwarming die ideaal is voor de verwarming van
woningen en bedrijfsruimten, en voor kiosken, vitrines, etc.
Door de klinkverbinding van de behuizing aan de achterzijde
zijn aan de zijkanten van de Comfort-serie geen klinknagels
zichtbaar. 100% MADE IN EUROPE!

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,36m2, maximaal 330Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren.. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL 9005, RAL 9010 Geschikt voor: 100,
200, 270, 300, 330Watt

€ 304.85

€ 304.85

€ 107.99
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Comfort infrarood

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,72m2, maximaal 850Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL9005, RAL 9010 Geschikt voor: 400,
600, 700, 850 en 1000Watt

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 200 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 200 W

€ 185.13

€ 11.74

€ 11.74
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Comfort infrarood

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 270 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 270 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 300 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 300 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 330 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 330 W

€ 6.90

€ 11.74

€ 11.74
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Comfort infrarood

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 700 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 700 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 850 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 850 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 1000 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 1000 W

€ 11.74

€ 11.74

€ 11.74
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DIHS infrarood

DIHS Underdesk verwarming 27cm x 60cm 90W 230V met aansluitsnoer

De DIHS Underdesk verwarmer is geschikt om te worden
gemonteerd onder een bureau waarbij de bovenbenen en de
onderbenen worden verwarmd. De DIHS Underdesk heater
bestaat uit een metalen gestel (geaard) voorzien van
siliconen verwarming en High Tech isolatie. De DIHS
underdesk heater heeft een vermogen van 90 Watt en een
150cm lang aansluitsnoer. Maximale temperatuur 90 graden
celsius. 27x60cm.

DIHS Small Wall Infrared panel SWIP 400 x 550mm 30mm dik gegalvaniseerd

Het DIHS Small Wall Infrared Panel (SWIP) moet aan de
muur worden gemonteerd. De maat van dit kleine infrarood
paneel is 400x550x30mm, met beugel is de diepte 60mm. De
basis van DIHS Small Wall Infrarood Paneel is een metalen
frame (geaard) met siliconen verwarming en High Tech
Isolatie. Leverbaar in de RAL kleuren: 7039, 7016, 9005,
3002, 7047

DIHS Small Wall Infrared panel SWIP PLUS 400 x 550mm 30mm dik met aan uit
schakelaar

Het DIHS Small Wall Infrared Panel (SWIP PLUS) moet aan
de muur worden gemonteerd. De maat van dit kleine
infrarood paneel is 400x550x30mm, met beugel is de diepte
60mm. De basis van DIHS Small Wall Infrarood Paneel is
een metalen frame (geaard) met siliconen verwarming en
High Tech Isolatie. Leverbaar in de RAL kleuren: 7039,
7016, 9005, 3002, 7047. Inclusief aan en uit schakelaar

€ 91.75

€ 120.94

€ 133.04
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DIHS infrarood

DIHS Small Foot Infrared panel SFIP 400 x 550mm 30mm dik

Het DIHS Small Foot Infrared Panel (SFIP) is een typische
robuuste warmteplaat die geschikt is om de voeten en de
benen te verwarmen. De SFIP is van gegalvaniseerd
plaatstaal en voorzien van een aansluitkabel, lengte 150cm,
met aangegoten stekker. Het vermogen bedraagt 90Watt en
de SFIP is voorzien van High Tech isolatie.

DIHS IRP Infraroodpaneel 50 x 100cm met LED verlichting 560Watt

Infraroodpaneel voorzien van HighTech isolatie en een
siliconen verwarmingselement. Dit paneel si voorzien van 2
stuks LED downlighters van ieder 6W, 6000K en 460 Lumen.
Maximale temperatuur IRP 120'C.

DIHS IRP Infraroodpaneel 50 x 100cm zonder LED verlichting 600Watt

Infraroodpaneel voorzien van HighTech isolatie en een
siliconen verwarmingselement. Maximale temperatuur IRP
120'C.

€ 108.84

€ 349.95

€ 299.95
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DIHS infrarood

DIHS IRP Infraroodpaneel 40 x 55cm met 1x LED verlichting 150Watt
gegalvaniseerd zonder kleur

Infraroodpaneel voorzien van HighTech isolatie en een
siliconen verwarmingselement. Maximale temperatuur IRP
120'C. Paneel is voorzien van 1 stuks LED downlighter

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,36m2, maximaal 330Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren.. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL 9005, RAL 9010 Geschikt voor: 100,
200, 270, 300, 330Watt

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,72m2, maximaal 850Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL9005, RAL 9010 Geschikt voor: 400,
600, 700, 850 en 1000Watt

€ 244.44

€ 107.99

€ 185.13
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Exclusive glaspanelen

Schloss IR paneel zwart 580W glas, 60x100cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur zwart.

Exclusive glas infraroodpaneel grafiet 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur grafiet.

Exclusive glas infraroodpaneel basalt 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur basalt.

€ 271.40

€ 507.87

€ 507.87
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Exclusive glaspanelen

Exclusive glas infraroodpaneel wit 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur wit.

Exclusive glas infraroodpaneel wijn rood 500W + 1 RVS handdoekbeugel,
40x120cm, 230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur wijn rood.

Exclusive glas infraroodpaneel platina grijs 500W + 1 RVS handdoekbeugel,
40x120cm, 230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur platina grijs.

€ 507.87

€ 507.87

€ 507.87
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Exclusive glaspanelen

Exclusive glas infraroodpaneel zwart 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur zwart.

Exclusive glas infraroodpaneel SPIEGEL 500W, 40x120cm, 230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur SPIEGEL.

Exclusive glas infraroodpaneel grafiet 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur grafiet.

€ 507.87

€ 507.87

€ 507.87
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Exclusive glaspanelen

Exclusive glas infraroodpaneel grafiet 500W + 1 RVS handdoekbeugel, 40x120cm,
230V

IR glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevige geisoleerde metalen achterplaat, met aan de
voorzijde gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm. Panelen zijn
te verkrijgen in diverse kleuren. Dikte van het paneel is
30mm. Dit paneel heeft een vermogen van 500Watt met een
maatvoering 40x120cm. Kleur grafiet.

RVS handdoekbeugel voor exclusive glaspaneel 400mm

RVS handdoekbeugel voor exclusive glaspaneel. De
Exclusive glaspanelen zijn voorzien van een modulair
systeem voor de RVS handdoekbeugels, hierdoor kunnen er
op vele gewenste posities de handdoekbeugels worden
gemonteerd.

€ 507.87

€ 109.84
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Exclusive infrarood

300W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 592 x 592mm

300W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 592 x 592mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een hamerslag coating.De
dikte van het infraroodpaneel 15mm en de 15mm ruimte
voor de bijgeleverde montagebeugel is uniek.

300W met mineraalcoating korrel Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 592 x
592mm

300W met mineraalcoating korrel Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 592 x 592mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een minerale fijne
korrelcoating.De dikte van het infraroodpaneel 15mm en de
15mm ruimte voor de bijgeleverde montagebeugel is uniek.

400W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 320 x 1500mm

400W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 320 x 1500mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een hamerslag coating.De
dikte van het infraroodpaneel 15mm en de 15mm ruimte
voor de bijgeleverde montagebeugel is uniek.

€ 185.96

€ 290.70

€ 390.83
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Exclusive infrarood

400W met mineraalcoating korrel Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 320 x
1500mm

400W met mineralecoating korrel Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 320 x 1500mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een minerale coating met
een fijne korrelstructuur.De dikte van het infraroodpaneel
15mm en de 15mm ruimte voor de bijgeleverde
montagebeugel is uniek.

450W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 592 x 892mm

450W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 592 x 892mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een hamerslag coating.De
dikte van het infraroodpaneel 15mm en de 15mm ruimte
voor de bijgeleverde montagebeugel is uniek.

450W met mineraalcoating korrel Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 592 x
892mm

450W met mineralecoating korrel Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 592 x 892mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een minerale coating met
een fijne korrelstructuur.De dikte van het infraroodpaneel
15mm en de 15mm ruimte voor de bijgeleverde
montagebeugel is uniek.

€ 390.83

€ 362.10

€ 362.10
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Exclusive infrarood

700W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 592 x 1192mm

700W met hamerslag coating Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 592 x 1192mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een hamerslag coating.De
dikte van het infraroodpaneel 15mm en de 15mm ruimte
voor de bijgeleverde montagebeugel is uniek.

700W met mineraalcoating korrel Exclusive infraroodpaneel 15mm dun 592 x
1192mm

700W met mineraalcoating korrel Exclusive infraroodpaneel
15mm dun 592 x 1192mm Deze exclusive infrarood panelen
zijn zeer compact en voorzien van een mineraalcoating met
een fijne korrelstructuur.De dikte van het infraroodpaneel
15mm en de 15mm ruimte voor de bijgeleverde
montagebeugel is uniek.

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,36m2, maximaal 330Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren.. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL 9005, RAL 9010 Geschikt voor: 100,
200, 270, 300, 330Watt

€ 529.39

€ 529.39

€ 107.99
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Exclusive infrarood

Infraroodpaneel van kleur voorzien max 0,72m2, maximaal 850Watt korrel of
hamerslag

Infraroodpanelen of hamerslagpanelen voorzien van een
laklaag in diverse ralkleuren. RAL 7039, RAL 7016, RAL
3002, RAL 7047, RAL9005, RAL 9010 Geschikt voor: 400,
600, 700, 850 en 1000Watt

€ 185.13
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Premium infrarood

300W Premium infrarood paneel korrel structuur, 595x595, in RAL 7039, 7017,
3002, 9005 of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

600W Premium infrarood paneel korrel structuur, 595x1195, in RAL 7039, 7017,
3002, 9005 of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

700W Premium infrarood paneel korrel structuur, 595x1195, in RAL 7039, 7017,
3002, 9005 of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gekorrelde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W, 600W en
700W.

€ 250.07

€ 372.88

€ 406.82
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Premium infrarood

300W Premium infrarood paneel glad, 595x595, in RAL 7039, 7017, 3002, 9005 of
7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gladde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W en 600W.

600W Premium infrarood paneel glad, 595x1195, in RAL 7039, 7017, 3002, 9005
of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gladde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W en 600W.

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

€ 286.37

€ 409.18

€ 11.74
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Gladde panelen

infraroodpanelen 60x60cm-300W, glad 230V wit

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds). Afhankelijk van de toepassing leverbaar
in lage en hoge temperatuur. De lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

infraroodpanelen 60x120cm-600W, glad 230V wit

De ideale warmtebron (geschikt voor o.a. montage in
systeemplafonds)Afhankelijk van de toepassing leverbaar in
lage en hoge temperatuurDe lage temperatuur
stralingspanelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van kantoren, winkels, appartementen en
woningen. Ze kunnen toegepast worden op die plaatsen
waar zeer lokaal warmte is gewenst (bijvoorbeeld bij een
kassa in de supermarkt).

infraroodpanelen 60x60cm-300W, glad 230V wit met aluframe

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen zijn unieke producten, die een economische
vorm van verwarming combineren met een zeer esthetisch
design. Deze panelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van de interieurs, waarin ze niet alleen als bron
van verwarming, maar ook als een belangrijk design element
functioneren.

€ 228.33

€ 293.12

€ 308.55
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Gladde panelen

infraroodpanelen 60x120cm-600W, glad 230V wit met aluframe

De 2HEAT 300W glad met alu kader infrarood
stralingspanelen zijn unieke producten, die een economische
vorm van verwarming combineren met een zeer esthetisch
design. Deze panelen zijn voornamelijk bestemd voor de
verwarming van de interieurs, waarin ze niet alleen als bron
van verwarming, maar ook als een belangrijk design element
functioneren.

Schloss IR paneel 350W, 60x60cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 350 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 580W, 60x100cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 580 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

€ 431.97

€ 177.26

€ 227.09
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Gladde panelen

Schloss IR paneel 700W, 60x120cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 700 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

Schloss IR paneel 1100W, 90x120cm, voorzien van LED indicator en aluminium
frame, incl voetsteun

TOPHEAT infrarood paneel, 1100 Watt (wit) inclusief
voetsteunen optioneel combinatie met de RF Optima
thermostaat.TOPHEAT infrarood stralingspanelen zijn
unieke producten, die een economische vorm van
verwarming combineren met een zeer esthetisch design. De
infraroodpanelen zijn van optimale kwaliteit waarbij carbon
technologie is toegepast voor een snelle opwarming en
warmteoverdracht.

300W Premium infrarood paneel glad, 595x595, in RAL 7039, 7017, 3002, 9005 of
7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gladde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W en 600W.

€ 287.27

€ 336.94

€ 286.37



63
Gladde panelen

600W Premium infrarood paneel glad, 595x1195, in RAL 7039, 7017, 3002, 9005
of 7047 inclusief isolatie

De Premium infraroodpanelen zijn de bestaande gladde
infraroodpanelen. Deze panelen zijn door ons aangepast.
Hierdoor is er een betere voelbare warmteafgifte.        Het
paneel behaald een hogere temperatuur dan de standaard
korrel panelen. Panelen zijn leverbaar in 300W en 600W.

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 100 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 200 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 200 W

€ 409.18

€ 11.74

€ 11.74
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Gladde panelen

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 270 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 270 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 300 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 300 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 330 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 330 W

€ 6.90

€ 11.74

€ 11.74
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Gladde panelen

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 700 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 700 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 850 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 850 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 1000 W

Ophangbeugel tbv infraroodpaneel 1000 W

€ 11.74

€ 11.74

€ 11.74
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Glas panelen

wit 60x60cm 300W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

zwart 60x60cm 300W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

wit 60x120cm 600W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 392.11

€ 392.11

€ 552.22
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Glas panelen

zwart 60x120cm 600W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

wit 80x120cm 850W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

zwart 80x120cm 850W infrarood glaspaneel, 230V, made in europe

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met de Watts Belux draadlzoe
thermostaten. Panelen zijn voorzien van een stevig frame,
welke is gepoedercoat, met aan de voorzijde gehard glas.
Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te verkrijgen in wit,
zwart en spiegel variant en zijn frameless. Dikte van het
paneel is 40mm.Panelen worden binnen de EU
geproduceerd!

€ 552.22

€ 806.83

€ 803.75
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Glas panelen

Schloss IR paneel wit 450W glas, 60x80cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 450Watt met een maatvoering 60x80cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel wit 580W glas, 60x100cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 580Watt met een maatvoering 60x100cm.
Kleur wit.

Schloss IR paneel wit 700W glas 60x120cm, 230V, verlijmde voorplaat en
achterplaat

Infrarood glaspanelen voorzien van een aansluitkabel en te
combineren met onze thermostaten. Panelen zijn voorzien
van een stevig aluminium back frame, met aan de voorzijde
gehard glas. Glasdikte van ca. 5mm Panelen zijn te
verkrijgen in wit, zwart en spiegel variant en zijn frameless.
Dikte van het paneel is 30mm. Dit paneel heeft een
vermogen van 700Watt met een maatvoering 60x120cm.
Kleur wit.

€ 222.03

€ 271.40

€ 333.11
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1
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-40cm-50W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 50W/m2 (2x20cm 200W/m2 in serie) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-50W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 50W/m2 (2x30cm 200W/m2 in serie) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-100cm-50W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 50W/m2 (2x50cm 200W/m2 in serie) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46



2
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-50cm-80W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-100cm-80W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(10cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-150cm-80W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(150cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46



3
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-50cm-100W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-75cm-100W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-100cm-100W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(10cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46



4
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-125cm-100W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(125cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-150cm-100W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(150cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-175cm-100W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(175cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46



5
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-50cm-160W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-75cm-160W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-100cm-160W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46



6
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-125cm-160W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(125cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-150cm-160W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(150cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-175cm-160W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(175cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-40cm-30cm verwarmd-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 30cm verwarmd, 200W/m2) is ideaal om te
worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-50cm verwarmd-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 50cm verwarmd, 200W/m2) is ideaal om te
worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-20cm-600W/m2-230V, prijs per dm2, 2 in serie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2, 2 in serie) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plaatselijke verwarming. LET OP: PRIJS
PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-13cm-200W/m2 of 800W/m2-230V, prijs per dm2, 2 in serie 200W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2, 2 in serie of 800W/m2). Geschikt
voor o.a. plaatselijke verwarming of spiegelverwarming (2 in
serie). LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-26cm-200W/m2 of 800W/m2-230V, prijs per dm2, 2 in serie 200W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(26cm breed, 200W/m2, 2 in serie of 800W/m2). Geschikt
voor o.a. plaatselijke verwarming of spiegelverwarming (2 in
serie). LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-20cm-90W/m2-42V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2, 42V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-40cm-90W/m2-42V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 90W/m2, 42V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-90W/m2-42V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 90W/m2, 42V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-20cm-100W/m2-24V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 100W/m2, 24V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-40cm-100W/m2-24V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 100W/m2, 24V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-100W/m2-24V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 100W/m2, 24V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-20cm-55W/m2-12V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 55W/m2, 12V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-40cm-55W/m2-12V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 55W/m2, 12V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-55W/m2-12V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 55W/m2, 12V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-15cm-110W/m2-12V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(15cm breed, 110W/m2, 12V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46



12
Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-30cm-110W/m2-12V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 110W/m2, 12V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-45cm-110W/m2-12V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(45cm breed, 110W/m2, 12V) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET
OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-20cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-40cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-50cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. LET OP:
PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-30cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-90cm-200W/m2-230V, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(90cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
Geschikt voor o.a. plafondverwarming of wandverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-30cm-120-180W/m2-230V PTC, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 120-180W/m2 PTC zelfregulerend) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar ook caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. Geschikt voor o.a.
plafondverwarming, wandverwarming of vloerverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-120-180W/m2-230V PTC, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 120-180W/m2 PTC zelfregulerend) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar ook caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. Geschikt voor o.a.
plafondverwarming, wandverwarming of vloerverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-90cm-120-180W/m2-230V PTC, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(90cm breed, 120-180W/m2 PTC zelfregulerend) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar ook caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. Geschikt voor o.a.
plafondverwarming, wandverwarming of vloerverwarming.
LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 = 100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-60cm-2x20cm verwarmd-160W/m2-230V, plafond of wand verwarming,
prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed 2x20cm verwarmd, 160W/m2) is ideaal om te
worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-100cm-3x20cm verwarmd-160W/m2-230V, plafond of wand
verwarming, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed 3x20cm verwarmd, 160W/m2) is ideaal om te
worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-125cm-4x20cm verwarmd-160W/m2-230V, plafond of wand
verwarming, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(125cm breed 4x20cm verwarmd, 160W/m2) is ideaal om te
worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.46
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Verwarmingsfolie per dm²

Verw-folie-155cm-5x20cm verwarmd-160W/m2-230V, plafond of wand
verwarming, prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(155cm breed 5x20cm verwarmd, 160W/m2) is ideaal om te
worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Verw-folie-60cm-2x20cm verwarmd-170W/m2-24V, plafond of wand verwarming,
prijs per dm2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed 2x20cm verwarmd, 170W/m2, 24V) is ideaal
om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal en woonkamer maar is ook geschikt om te
worden toegepast in caravans, vakantiebungalows en noem
het maar op. Geschikt voor o.a. plafondverwarming of
wandverwarming. LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

Folie dubbel isoleren lamineren 2x75mic, max breedte 155cm, prijs per dm2

Folie dubbel isoleren lamineren 2x75mic, max breedte
155cm, prijs per dm2. 1m2 = 100dm2

€ 0.46

€ 0.46

€ 0.11
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Verwarmingsfolie per dm²

Prefabriceren incl 250cm aansluitkabel 2x0.75mm2, per lengte. Keuze in
standaard kabel, aders of voorzien van platkoper!

Prefabriceren incl 250cm aansluitkabel 2x0.75mm2, per
lengte. Keuze in standaard kabel. losse aders of voorzien
van platkoper! Keuze kan gemaakt worden voor standaard
aansluiting, platkoper 5cm of platkoper 25cm. Let op: met
platkoper een meerprijs.

Prefabriceren incl 250cm aansluitkabel, 2x1.5mm², per lengte. Keuze in standaard
kabel, aders of voorzien van platkoper!

Prefabriceren inclusief 250cm aansluitkabel, maximaal
2x1.5mm², per lengte (zie ook plafondverw.)

Prefabriceren plafondverw incl 250cm aansluitkabel, 4x1.5mm², per lengte

Prefabriceren tbv plafondverwarming inclusief 250cm
aansluitkabel, 4x1.5mm², per lengte

€ 27.77

€ 27.77

€ 37.03
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Verwarmingsfolie per dm²

Prefabriceren incl 250cm aansluitkabel 2x0.75mm2, per lengte

Prefabriceren van verwarmingsfolie inclusief een
aansluitkabel van 250cm, per lengte

Aansluitkabel extra per meter, 2x0.75mm2, tbv verwarmingsfolie prefabricatie,
prijs per meter

Aansluitkabel extra per meter, 2x0.75mm2, tbv
verwarmingsfolie prefabricatie, prijs per meter

Aansluitkabel extra per meter, 2x2.50mm2, tbv verwarmingsfolie prefabricatie,
prijs per meter

Aansluitkabel extra per meter, 2x2.50mm2, tbv
verwarmingsfolie prefabricatie, prijs per meter

€ 27.77

€ 0.78

€ 1.66
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 20cm 55W/m2 12V, 220W/m2 24V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

Verw folie 15cm 110W/m2 12V verwarmingsfolie, 440W/m2 24V, infrarood
verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(15cm breed, 110W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 15m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 100W/m2 24V, 400W/m2 48V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

€ 647.96

€ 647.96

€ 647.96
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 20cm 200W/m2 24, 50W/m2 12V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 220W/m2 24V, 55W/m2 12V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 30cm 220W/m2 24V, 55W/m2 12V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 30m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 647.96

€ 647.96

€ 647.96
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 20cm 90W/m2 42V, 110W/m2 48V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 400W/m2 48V, 100W/m2 24V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 13cm 200W/m2 800W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
13m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 647.96

€ 647.96

€ 421.17
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 26cm 200W/m2 800W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
26m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 600W/m2 230V, 42V-2-in-ser, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 842.34

€ 647.96

€ 647.96
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 30cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 30m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie PTC 30cm 120W/m2-180W/m2 230V, zelfregulerende infrarood
verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT PTC Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 120-180W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. Deze
folie is zelfregulerend! DEZE FOLIE WORDT ALS ROL
(100mtr / 30m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS
GELEVERD!

Verw folie 40cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 40m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 647.96

€ 925.65

€ 925.65
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 50cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 50cm 160W/m2 230V, 40W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 50cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,157.06

€ 1,157.06

€ 1,157.06
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 50cm 400W/m2 230V, 100W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

LET OP: DEZE FOLIE IS NIET GESCHIKT ALS VLOER-
WAND OF PLAFONDVERWARMING!!!!!! DEZE FOLIE
WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 60cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 60m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 75cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,157.06

€ 1,388.48

€ 1,735.59
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 75cm 160W/m2 230V, 40W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 75cm 400W/m2 230V, 100W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

LET OP: DEZE FOLIE IS NIET GESCHIKT ALS VLOER-
WAND OF PLAFONDVERWARMING!!!!!! DEZE FOLIE
WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD! 

Verw folie 100cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 100m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,735.59

€ 1,735.59

€ 1,735.59
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 100cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 100m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 50cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie,
rollengte 140mtr 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (140mtr / 70m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie DUBBEL GEISOLEERD 50cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood
verwarmingsfolie, rollengte 140mtr 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
DUBBEL GEISOLEERD DEZE FOLIE WORDT ALS ROL
(140mtr / 70m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS
GELEVERD!

€ 2,221.56

€ 1,157.06

€ 1,643.18
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 100cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (70mtr / 80m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie DUBBEL GEISOLEERD 100cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood
verwarmingsfolie 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
DUBBEL GEISOLEERD DEZE FOLIE WORDT ALS ROL
(70mtr / 80m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS
GELEVERD!

Verw folie 60cm, 2 x 20cm verwarmd 133W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie
75mtr, 45m2

De flinterdunne 2HEAT plafondverwarmings Folie (60cm
breed, 2x 20cm verwarmd, 133W/m2, 230Vac) op rol met
een lengte van 75mtr, 45m2

€ 1,157.06

€ 1,643.18

€ 765.11
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Verwarmings folie per rol

Verw folie 60cm, 2 x 25cm verwarmd 150W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie
75mtr, 45m2

De flinterdunne 2HEAT plafondverwarmings Folie (60cm
breed, 2x 25cm verwarmd, 150W/m2, 230Vac) op rol met
een lengte van 75mtr, 45m2

€ 812.93
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1
Verwarmings folie

Plafondverw, 2x20cm, 60cm breed,200/50W, 24V

De flinterdunne folie is ideaal om te worden toegepast
alszijnde plafond- of wandverwarming voor diverse ruimtes.
De verwarmingsfolie werkt op een spanning van 24Vac met
een vermogen van 50 of 200W/m2. De verwarmde breedte
bedraagt 2x20cm (60cm totaal): ofwel 5cm aan elke kant en
in het midden 10cm. 

Plafondverw, 2x20cm, 60cm breed,200/50W, 230V

De flinterdunne folie is ideaal om te worden toegepast
alszijnde plafond- of wandverwarming voor diverse ruimtes.
De verwarmingsfolie werkt op een spanning van 230Vac met
een vermogen van 50 of 200W/m2. De verwarmde breedte
bedraagt 2x20cm (60cm totaal): ofwel 5cm aan elke kant en
in het midden 10cm. 

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 50CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 54.30

€ 54.30

€ 38.33
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 50CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

Verw folie 13cm 200W/m2 800W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
13m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 26cm 200W/m2 800W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.
Let op: 2-in-serie DEZE FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr /
26m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 40.51

€ 421.17

€ 842.34
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Verwarmings folie

Verw folie 20cm 55W/m2 12V, 220W/m2 24V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

Verw folie 20cm 100W/m2 24V, 400W/m2 48V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie is
ideaal om te worden toegepast voor alle ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal en woonkamer maar is ook
geschikt om te worden toegepast in caravans,
vakantiebungalows en noem het maar op. De 2HEAT
Verwarmings Folie werkt op een zeer veilige spanning
namelijk 12Vac. Hierdoor mag deze verwarmingsfolie in alle
ruimtes worden toegepast.

Verw folie 20cm 220W/m2 24V, 55W/m2 12V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 647.96

€ 647.96

€ 647.96



4
Verwarmings folie

Verw folie 20cm 200W/m2 24, 50W/m2 12V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 90W/m2 42V, 110W/m2 48V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 400W/m2 48V, 100W/m2 24V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 400W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 647.96

€ 647.96

€ 647.96
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Verwarmings folie

Verw folie 20cm 600W/m2 230V, 42V-2-in-ser, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 30cm 220W/m2 24V, 55W/m2 12V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 30m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 40cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 40m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 647.96

€ 647.96

€ 925.65
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Verwarmings folie

Verw folie 50cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 50cm 160W/m2 230V, 40W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 50cm 400W/m2 230V, 100W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

LET OP: DEZE FOLIE IS NIET GESCHIKT ALS VLOER-
WAND OF PLAFONDVERWARMING!!!!!! DEZE FOLIE
WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,157.06

€ 1,157.06

€ 1,157.06



7
Verwarmings folie

Verw folie 60cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 60m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 75cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 75cm 160W/m2 230V, 40W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,388.48

€ 1,735.59

€ 1,735.59
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Verwarmings folie

Verw folie 75cm 400W/m2 230V, 100W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

LET OP: DEZE FOLIE IS NIET GESCHIKT ALS VLOER-
WAND OF PLAFONDVERWARMING!!!!!! DEZE FOLIE
WORDT ALS ROL (100mtr / 75m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD! 

infrarood verwarmingsfolie 13cm breed, incl kabel-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(13cm breed, 200 of 800W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium verwarming
en dergelijk. Let op: 2-in-serie

infrarood verwarmingsfolie 20cm breed, incl kabel-600W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 600W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 1,735.59

€ 31.00

€ 31.88
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Verwarmings folie

infrarood verwarmingsfolie 20cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 20cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 20cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 31.88

€ 31.88

€ 50.67
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Verwarmings folie

infrarood verwarmingsfolie 20cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 26cm breed, incl kabel-200-800W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(26cm breed, 200~800W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium verwarming
en dergelijk. LET OP: 2-in-serie

infrarood verwarmingsfolie 30cm breed, incl kabel-220W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 220W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 31.88

€ 65.94

€ 31.88
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Verwarmings folie

infrarood verwarmingsfolie 40cm breed, incl kabel-50W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 50W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 40cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 40cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 34.42

€ 34.42

€ 34.42
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Verwarmings folie

infrarood verwarmingsfolie 40cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 40cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(40cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 50cm breed, incl kabel-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 34.42

€ 34.42

€ 35.09
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Verwarmings folie

infrarood verwarmingsfolie 50cm breed, incl kabel-160W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 160W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 60cm breed, incl kabel-55W/m2-12V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 55W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 60cm breed, incl kabel-90W/m2-42V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 90W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 35.09

€ 36.97

€ 36.97
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Verwarmings folie

infrarood verwarmingsfolie 60cm breed, incl kabel-100W/m2-24V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 60cm breed, incl kabel-200W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(60cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

infrarood verwarmingsfolie 75cm breed, incl kabel-100W/m2-230V

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(75cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor spiegelverwarming, terrarium verwarming en dergelijk.

€ 36.97

€ 36.97

€ 37.97



15
Verwarmings folie

Isolatie met aluminiumlaag aanbrengen, per m2,max 200W/m2

Het leggen van de 3mm isolatie met aluminiumlaag behoort
tot de mogelijkheden. De prijs is per vierkantemeter (max
200W/m2).  

PTC verw-folie, 30cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

PTC verw-folie, 60cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

€ 12.34

€ 42.21

€ 42.21
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Verwarmings folie

PTC verw-folie, 90cm, 125W/M²

De 2HEAT PTC verwarmingsfolie Is bij uitstek geschikt voor
gebruik onder PVC, vinyl en andere soorten
vloerbedekkingen. De PTC zelfregulerende verwarmingsfolie
is hier bij uitstek geschikt voor. Doordat de temperatuur
reguleert met een maximum van ca 30-35'C, reguleert ook
het vermogen tussen de 10 en de 125W/m2. Door het
vermogen van 125W/m2 is er ook een snelle opwarmtijd.

carbondoek-26cm-400W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

carbondoek-26cm-400W/m2

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.

€ 42.21

€ 148.10

€ 148.10
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Verwarmings folie

Lamineren van carbondoek, max 800W/m²

Lamineren van carbondoek, max 800W/m²

Aansluitkabel extra per meter (siliconen 2x1mm²)

Hittebestendige SiHF siliconen kabel 3x1mm² voor
bijvoorbeeld het aansluiten van warmtespots. Geschikt voor
het gebruik bij hoge temperaturen tot 180'C. Extra lengte
per meter voor de carbon doeken!

carbondoek 26cm-1000W/m2, maximaal 120cm lang, prijs per dm²

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.  LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

€ 30.86

€ 3.09

€ 1.48
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Verwarmings folie

carbondoek-26cm-1500W/m2, maximaal 120cm lang, prijs per dm²

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.  LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

carbondoek-50cm-400W/m2, maximaal 120cm lang, prijs per dm²

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.  LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

carbondoek-50cm-800W/m2, maximaal 120cm lang, prijs per dm²

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.  LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

€ 1.48

€ 1.08

€ 1.08
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Verwarmings folie

carbondoek-50cm-1000W/m2, maximaal 120cm lang, prijs per dm²

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.  LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

carbondoek-50cm-1500W/m2, maximaal 120cm lang, prijs per dm²

Carbon doek is het materiaal wat in de infrarood panelen
wordt toegepast. Het heeft specifieke eigenschappen
waarbij de golflengte van infrarood een rol speelt. Carbon
doek is het meest stabiele bij toepassing van infrarood
panelen.Carbondoek is NIET geisoleerd en is leverbaar in
vermogens van 400, 800, 1000 en 1500W/m2, breedte 26 of
50cm.  LET OP: PRIJS PER DM2 (1m2 =
100dm2) REKENMODULE

20cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 1.08

€ 1.08

€ 32.52
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Verwarmings folie

13cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 31.51

€ 33.40

€ 33.98
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Verwarmings folie

13cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 33.40

€ 35.29

€ 37.17
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Verwarmings folie

13cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 39.06

€ 40.94

€ 42.83
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Verwarmings folie

13cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 44.72

€ 46.60

€ 48.49
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Verwarmings folie

13cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 50.38

€ 52.27

€ 54.14



25
Verwarmings folie

13cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 56.03

€ 57.92

€ 59.81



26
Verwarmings folie

13cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 28.04

€ 63.59

€ 34.61



27
Verwarmings folie

13cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 67.36

€ 35.43

€ 38.33
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Verwarmings folie

20cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 41.23

€ 44.13

€ 47.04
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Verwarmings folie

20cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 49.94

€ 52.85

€ 55.75



30
Verwarmings folie

20cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 58.65

€ 61.55

€ 64.45
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Verwarmings folie

20cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 67.36

€ 70.26

€ 73.16
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Verwarmings folie

20cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 76.06

€ 78.96

€ 81.86
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Verwarmings folie

20cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 84.78

€ 87.68

€ 37.17
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35
Verwarmings folie

26cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 40.94

€ 44.72

€ 48.49
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Verwarmings folie

26cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 52.27

€ 56.03

€ 59.81



37
Verwarmings folie

26cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 63.59

€ 67.36

€ 71.13



38
Verwarmings folie

26cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 74.90

€ 78.68

€ 82.44
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Verwarmings folie

26cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 86.22

€ 90.00

€ 93.77
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Verwarmings folie

26cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 97.54

€ 101.32

€ 105.09
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Verwarmings folie

30cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 38.33

€ 36.88

€ 42.69
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 38.33

€ 47.04

€ 51.39
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Verwarmings folie

75cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 40.51

€ 55.75

€ 44.13
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Verwarmings folie

30cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 60.11

€ 64.45

€ 47.76



45
Verwarmings folie

30cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 68.81

€ 51.39

€ 73.16



46
Verwarmings folie

30cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 77.52

€ 55.02

€ 81.86



47
Verwarmings folie

200cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 58.65

€ 86.22

€ 90.58



48
Verwarmings folie

30cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 94.93

€ 80.42

€ 99.29



49
Verwarmings folie

30cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

30cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 103.64

€ 107.99

€ 112.35



50
Verwarmings folie

30cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 116.71

€ 35.43

€ 41.23



51
Verwarmings folie

40cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 47.04

€ 52.85

€ 58.65



52
Verwarmings folie

40cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 64.45

€ 70.26

€ 76.06



53
Verwarmings folie

40cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 81.86

€ 87.68

€ 93.48



54
Verwarmings folie

40cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 99.29

€ 105.09

€ 110.89



55
Verwarmings folie

40cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 116.71

€ 122.51

€ 128.31



56
Verwarmings folie

40cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

40cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 134.12

€ 139.92

€ 145.72



57
Verwarmings folie

50cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 73.16

€ 80.42

€ 87.68



58
Verwarmings folie

50cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 94.93

€ 102.18

€ 109.45



59
Verwarmings folie

50cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 116.71

€ 123.96

€ 131.22



60
Verwarmings folie

50cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 138.46

€ 145.72

€ 152.98



61
Verwarmings folie

50cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 160.24

€ 167.49

€ 174.75



62
Verwarmings folie

60cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 47.04

€ 55.75

€ 64.45



63
Verwarmings folie

60cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 73.16

€ 81.86

€ 90.58



64
Verwarmings folie

60cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 99.29

€ 107.99

€ 116.71



65
Verwarmings folie

60cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 125.41

€ 134.12

€ 142.82



66
Verwarmings folie

60cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 151.54

€ 160.24

€ 168.95



67
Verwarmings folie

60cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

60cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 177.65

€ 186.36

€ 195.07
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68
Verwarmings folie

60cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 203.78

€ 44.13

€ 51.39



69
Verwarmings folie

50cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

50cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
50cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 58.65

€ 65.91

€ 51.39



70
Verwarmings folie

75cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 62.28

€ 73.16

€ 84.05



71
Verwarmings folie

75cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 94.93

€ 105.82

€ 116.71



72
Verwarmings folie

75cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 127.59

€ 138.46

€ 149.35



73
Verwarmings folie

75cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 160.24

€ 171.12

€ 182.01



74
Verwarmings folie

75cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 192.89

€ 203.78

€ 104.81



75
Verwarmings folie

75cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

75cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
75cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 225.55

€ 236.44

€ 247.32



76
Verwarmings folie

100cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 58.65

€ 73.16

€ 87.68



77
Verwarmings folie

100cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 102.19

€ 116.71

€ 131.22



78
Verwarmings folie

100cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar

100cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar

100cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar

€ 145.72

€ 160.24

€ 174.75



79
Verwarmings folie

100cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 189.26

€ 87.68

€ 203.78



80
Verwarmings folie

100cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed,700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 218.29

€ 232.81

€ 247.32



81
Verwarmings folie

100cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 261.84

€ 276.35

€ 290.85



82
Verwarmings folie

100cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

100cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
100cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 50CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 305.37

€ 319.88

€ 42.69



83
Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 50CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 50CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

125cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 47.04

€ 51.39

€ 65.91



84
Verwarmings folie

125cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 84.05

€ 102.19

€ 120.33



85
Verwarmings folie

125cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 138.46

€ 156.61

€ 174.75
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Verwarmings folie

125cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 192.89

€ 211.04

€ 229.18
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Verwarmings folie

125cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 247.32

€ 265.46

€ 283.59
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Verwarmings folie

125cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 301.74

€ 319.88

€ 338.02
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Verwarmings folie

125cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

125cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
125cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 356.17

€ 374.31

€ 392.45
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Verwarmings folie

150cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 73.16

€ 94.93

€ 116.71
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Verwarmings folie

150cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 138.46

€ 160.24

€ 182.01
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Verwarmings folie

150cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 203.78

€ 225.55

€ 247.32
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Verwarmings folie

150cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 269.09

€ 290.85

€ 312.62
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Verwarmings folie

150cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 334.39

€ 356.17

€ 377.94
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Verwarmings folie

150cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

150cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 399.71

€ 421.48

€ 443.24
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Verwarmings folie

150cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
150cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 465.01

€ 105.83

€ 131.22
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Verwarmings folie

175cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 100CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 156.61

€ 182.01

€ 47.04
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 150CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 200CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 250CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 55.75

€ 64.45

€ 73.16
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 300CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 350CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 400CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 81.86

€ 90.58

€ 99.29
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 450CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 500CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 550CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 107.99

€ 116.71

€ 125.41
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 600CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 650CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 700CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 134.12

€ 142.82

€ 151.54



102
Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 750CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 800CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 850CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 160.24

€ 168.95

€ 177.65
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 900CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 950CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 1000CM LANG, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 186.36

€ 195.07

€ 203.78
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 100CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 150CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 200CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 55.75

€ 68.81

€ 81.86
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 250CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 300CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 350CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 94.93

€ 107.99

€ 121.05
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 400CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 450CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 500CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 134.12

€ 147.18

€ 160.24
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 550CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 600CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 650CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 173.31

€ 186.36

€ 199.42
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 700CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 750CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 800CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 208.33

€ 225.55

€ 233.93
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 850CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 900CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 950CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 251.67

€ 264.74

€ 277.79
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 90CM BREED, 1000CM LANG, 3X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 3 x 20cm (90cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 100CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 150CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 290.85

€ 64.45

€ 81.86
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 200CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 250CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 300CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 99.29

€ 116.71

€ 134.12
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 350CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 400CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 450CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 151.54

€ 168.95

€ 186.36
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 500CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 550CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 600CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 199.78

€ 221.19

€ 238.61
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 650CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 700CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 750CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 256.02

€ 273.44

€ 290.85
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 800CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 850CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 900CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 308.27

€ 325.69

€ 343.11
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 950CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 120CM BREED, 1000CM LANG, 4X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 4 x 20cm (120cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 100CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 360.52

€ 377.94

€ 73.16
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 150CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 100CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 150CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 94.93

€ 51.39

€ 62.28
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 200CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 250CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 300CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 73.16

€ 84.05

€ 94.93
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 350CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 200CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 250CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 105.82

€ 116.71

€ 138.46
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 300CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 350CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 400CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 160.24

€ 182.01

€ 203.78
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 450CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 500CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 550CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 203.78

€ 225.55

€ 247.32
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 600CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 650CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 700CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 269.09

€ 290.85

€ 312.62
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 750CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 800CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 850CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 334.39

€ 356.17

€ 377.94
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 900CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 950CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 150CM BREED, 1000CM LANG, 5X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 5 x 20cm (150cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

€ 421.48

€ 443.24

€ 465.01
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 400CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 450CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 500CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 116.71

€ 127.59

€ 138.46
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 550CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 600CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 650CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 149.35

€ 160.24

€ 89.50
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 700CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 750CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 800CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 89.50

€ 192.89

€ 203.78
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 850CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 900CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 950CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

€ 214.66

€ 225.55

€ 236.44
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Verwarmings folie

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 1000CM LANG, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 175~200W/m2.
De verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal):
ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan
worden gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

175cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 247.32

€ 207.41

€ 232.81
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Verwarmings folie

175cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 258.21

€ 283.59

€ 308.99
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Verwarmings folie

175cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 334.39

€ 359.79

€ 385.19
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Verwarmings folie

175cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 410.59

€ 435.98

€ 461.38
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Verwarmings folie

175cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

175cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
175cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 486.78

€ 512.18

€ 537.58
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Verwarmings folie

200cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 116.71

€ 145.72

€ 174.75
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Verwarmings folie

200cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 203.78

€ 232.81

€ 261.84
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Verwarmings folie

200cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 290.85

€ 319.88

€ 348.91
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Verwarmings folie

200cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 377.94

€ 406.97

€ 435.98



138
Verwarmings folie

200cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 465.01

€ 494.04

€ 523.07
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Verwarmings folie

200cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

200cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
200cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 552.09

€ 581.11

€ 610.14
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Verwarmings folie

Verw folie 100cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 100m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie PTC 30cm 120W/m2-180W/m2 230V, zelfregulerende infrarood
verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT PTC Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 120-180W/m2) is ideaal om te worden
toegepast voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal
en woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast
in caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. Deze
folie is zelfregulerend! DEZE FOLIE WORDT ALS ROL
(100mtr / 30m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS
GELEVERD!

Verw folie 15cm 110W/m2 12V verwarmingsfolie, 440W/m2 24V, infrarood
verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(15cm breed, 110W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 15m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 1,735.59

€ 925.65

€ 647.96
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Verwarmings folie

Verw folie 50cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 50m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

60cm breed, 50cm verwarmd, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed 50cm
verwarmd

60cm breed, 50cm verwarmd, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 1,157.06

€ 38.33

€ 47.04
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm verwarmd, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed, 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 55.75

€ 64.45

€ 73.16
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm verwarmd, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 81.86

€ 90.58

€ 99.29
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm verwarmd, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 107.99

€ 116.71

€ 125.41
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm verwarmd, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 134.12

€ 142.82

€ 151.54
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm verwarmd, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 160.24

€ 168.95

€ 177.65
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Verwarmings folie

60cm breed, 50cm verwarmd, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

60cm breed, 50cm verwarmd, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant
en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
60cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar. 60cm breed en 50cm
verwarmd.

€ 186.36

€ 195.07

€ 203.78
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Verwarmings folie

30cm breed, 20cm verwarmd, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

€ 33.98

€ 38.33

€ 42.69
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Verwarmings folie

30cm breed 20cm verwarmd, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

€ 47.04

€ 51.39

€ 55.75
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Verwarmings folie

30cm breed 20cm verwarmd, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

€ 60.11

€ 64.45

€ 68.81
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Verwarmings folie

30cm breed 20cm verwarmd, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

€ 73.16

€ 77.52

€ 81.86
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Verwarmings folie

30cm breed 20cm verwarmd, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd,, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

€ 86.22

€ 90.58

€ 94.93
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Verwarmings folie

30cm breed 20cm verwarmd, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

€ 99.29

€ 103.64

€ 107.99
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Verwarmings folie

30cm breed 20cm verwarmd, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

30cm breed 20cm verwarmd, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 160W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 1 x 20cm (30cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 20cm verwarmd.

40cm breed 30cm verwarmd, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

€ 112.35

€ 116.71

€ 35.43
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)r.

€ 41.23

€ 47.04

€ 52.85
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

€ 58.65

€ 64.45

€ 70.26
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

€ 76.06

€ 81.86

€ 87.68
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

€ 93.48

€ 99.29

€ 105.09
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

€ 110.89

€ 116.71

€ 122.51
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

€ 128.31

€ 128.31

€ 134.12
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Verwarmings folie

40cm breed 30cm verwarmd, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

40cm breed 30cm verwarmd, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en
klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
40cm breed 30cm verwarmd,is ideaal om te worden
toegepast voor spiegelverwarming, terrarium
vloerverwarming, wandverwarming verwarming en
dergelijke, geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm.
Vermogen per m2 is 200W (200W/m2)

Verw folie 30cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(30cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 30m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 139.92

€ 145.72

€ 647.96
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Verwarmings folie

Verw folie 100cm 100W/m2 230V, 25W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 100W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 100m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie 20cm 200W/m2 230V, 50W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(20cm breed, 200W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (100mtr / 20m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Lijmpatroon per 10stuks 11 x 200mm, hotmelt lijm staven

Lijmpatroon per 10stuks 11 x 200mm, hotmelt lijm staven

€ 2,221.56

€ 647.96

€ 7.41
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Verwarmings folie

15cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

15cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 32.52

€ 35.43

€ 38.33
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Verwarmings folie

15cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 41.23

€ 44.13

€ 47.04
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Verwarmings folie

15cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 49.94

€ 52.85

€ 55.75
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Verwarmings folie

15cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 58.65

€ 35.43

€ 41.23
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Verwarmings folie

30cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 47.04

€ 52.85

€ 58.65
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Verwarmings folie

30cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 64.45

€ 70.26

€ 76.06
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Verwarmings folie

30cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 81.86

€ 87.68

€ 38.33



170
Verwarmings folie

45cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 47.04

€ 55.75

€ 64.45
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Verwarmings folie

45cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 73.16

€ 81.86

€ 90.58



172
Verwarmings folie

45cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 99.29

€ 107.99

€ 116.71



173
Verwarmings folie

Verw folie 60cm, 2 x 20cm verwarmd 133W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie
75mtr, 45m2

De flinterdunne 2HEAT plafondverwarmings Folie (60cm
breed, 2x 20cm verwarmd, 133W/m2, 230Vac) op rol met
een lengte van 75mtr, 45m2

Verw folie 60cm, 2 x 25cm verwarmd 150W/m2 230V, infrarood verwarmingsfolie
75mtr, 45m2

De flinterdunne 2HEAT plafondverwarmings Folie (60cm
breed, 2x 25cm verwarmd, 150W/m2, 230Vac) op rol met
een lengte van 75mtr, 45m2

Verw folie 50cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie,
rollengte 140mtr 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (140mtr / 70m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

€ 765.11

€ 812.93

€ 1,157.06



174
Verwarmings folie

Verw folie 100cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood verwarmingsfolie 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op. DEZE
FOLIE WORDT ALS ROL (70mtr / 80m2) EN ZONDER
AANSLUITKABELS GELEVERD!

Verw folie DUBBEL GEISOLEERD 50cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood
verwarmingsfolie, rollengte 140mtr 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(50cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
DUBBEL GEISOLEERD DEZE FOLIE WORDT ALS ROL
(140mtr / 70m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS
GELEVERD!

Verw folie DUBBEL GEISOLEERD 100cm 80W/m2 230V, 20W/m2 115V, infrarood
verwarmingsfolie 70m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie
(100cm breed, 80W/m2) is ideaal om te worden toegepast
voor alle ruimtes zoals badkamers, keukens, hal en
woonkamer maar is ook geschikt om te worden toegepast in
caravans, vakantiebungalows en noem het maar op.
DUBBEL GEISOLEERD DEZE FOLIE WORDT ALS ROL
(70mtr / 80m2) EN ZONDER AANSLUITKABELS
GELEVERD!

€ 1,157.06

€ 1,643.18

€ 1,643.18



175
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 31.51

€ 33.40

€ 35.29



176
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 37.17

€ 39.06

€ 40.94



177
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 42.83

€ 44.72

€ 46.60



178
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 48.49

€ 50.38

€ 52.27



179
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 54.14

€ 56.03

€ 57.92



180
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 59.81

€ 28.04

€ 63.59



181
13cm IR verw.folie kant & klaar

13cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

13cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
13cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 34.61

€ 67.36



182
15cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

15cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

15cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 32.52

€ 35.43

€ 38.33



183
15cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

15cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 41.23

€ 44.13

€ 47.04



184
15cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

15cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

15cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 49.94

€ 52.85

€ 55.75



185
15cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

15cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
15cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 15cm breed,
500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 58.65



186
30cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

30cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 35.43

€ 41.23

€ 47.04



187
30cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

30cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 52.85

€ 58.65

€ 64.45



188
30cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

30cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

30cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 70.26

€ 76.06

€ 81.86
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30cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

30cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
30cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 30cm breed,
500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 87.68
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45cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

45cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 38.33

€ 47.04

€ 55.75
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45cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

45cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 64.45

€ 73.16

€ 81.86
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45cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

45cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

45cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 90.58

€ 99.29

€ 107.99
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45cm 12V of 24V IR verw.folie kant & klaar

45cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar, 12V
110W/m2 of 24V 440W/m2

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
45cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. 45cm breed,
500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar,
12V 110W/m2 of 24V 440W/m2

€ 116.71
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 32.52

€ 35.43

€ 38.33
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 300cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 41.23

€ 44.13

€ 47.04
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 350cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 400cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 450cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 49.94

€ 52.85

€ 55.75
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 500cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 550cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 600cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 58.65

€ 61.55

€ 64.45
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 650cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 700cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 750cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 67.36

€ 70.26

€ 73.16
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 800cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 850cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 900cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 76.06

€ 78.96

€ 81.86
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20cm IR verw.folie kant & klaar

20cm breed, 950cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

20cm breed, 1000cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
20cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 84.78

€ 87.68
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26cm IR verw.folie kant & klaar

26cm breed, 50cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 100cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 150cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 33.40

€ 37.17

€ 40.94
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26cm IR verw.folie kant & klaar

26cm breed, 200cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

26cm breed, 250cm lang, inclusief aansluitkabel 250cm, kant en klaar

De flinterdunne 2HEAT Elektrische Verwarmings Folie,
26cm breed,is ideaal om te worden toegepast voor
spiegelverwarming, terrarium vloerverwarming,
wandverwarming verwarming en dergelijke,
geprefabriceerd met aansluitkabel 250cm. Spanning en
vermogen is via menu instelbaar.

€ 44.72

€ 48.49
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1
Thermostaten

Wifi PIR motion detector, USB gevoed, opbouw, tuya compatible

De smart PIR is ideaal om toe te passen om bijvoorbeeld
apparaten automatisch in of uit te schakelen. In combinatie
met bijvoorbeeld andere componenten, zoals de Optima W
thermostaten, kan er aan de hand van beweging een
temperatuur worden bepaald. Een timer zit in de app
verwerkt.  Super compacte PIR met een groot bereik van
10meter en detectie hoek van 120'

TM01 5~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe
sensor. 2HEAT® TM01, thermostaat 5~40˚C met externe
sensor voor din-rail montage.

TM02 -10~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 35.65

€ 61.15

€ 71.35
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Thermostaten

T80 4~30˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 30~60˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T83 60~95˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 91.75

€ 91.75

€ 101.95
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Thermostaten

T81 -4~5˚C thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

2HEAT PID, din rail, 240Vac, relais uitgang 5A, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

TER din rail thermostaat 0~60˚C, 24Vacdc - 240Vacdc, no-nc

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

€ 91.75

€ 88.20

€ 92.57
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Thermostaten

TER 9, din rail thermostaat met aansluiting voor 2 sensoren

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

Optima W R3 Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, USB voeding,
tuya compatible, inclusief RF ontvanger

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat randaarde, pompschakelaar,
programmeerbaar, tuya compatible

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 274.61

€ 114.29

€ 71.35
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Thermostaten

Wifi socket 16A, rand/penaarde, tuya compatible

De OPTIMA W Smart Wifi Plug kan in combinatie worden
gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door middel met
het aanmaken van zogenaamde scenes kan één of meerdere
wifi plug worden toegepast om bijvoorbeeld infrarood
panelen mee te schakelen, woox compatible. 

Optima W basic, opbouw thermostaat zonder display, programmeerbaar, tuya
compatible

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Wifi inbouw actor 10A, 230V (passend in inbouwdoos), tuya compatible

De OPTIMA W Smart WiFi inbouw actor  kan in combinatie
worden gebruikt met de Optima W thermostaat.  Door
middel met het aanmaken van zogenaamde scenes kan één
of meerdere WiFi opbouw actoren 4967 worden toegepast
om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.  Compatible met Tuya, Smartlife, Woox.

€ 23.45

€ 71.35

€ 27.15
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Thermostaten

Wifi outdoor camera IP65, 4057, usb gevoed, tuya compatible

Verbonden met de intuïtieve gratis TUYA SMARTLIFE app
fungeert deze WOOX R4057 outdoor camera als uw ogen en
oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl u niet thuis
bent.  De geavanceerde patroonherkenning en
bewegingsdetectietechnologie zorgen voor gemoedsrust,
met aanpasbare waarschuwingen om u de volledige controle
te geven. 

Wifi smart opbouw actor 10A, 4967, tuya compatible

De optima W smart wifi opbouw actor 4967 kan in
combinatie worden gebruikt met de Optima W thermostaat.
Door middel met het aanmaken van scènes kan één of
meerdere wifi opbouw actoren 4967 worden toegepast om
bijvoorbeeld infrarood panelen mee te schakelen

Wifi RBG LED bulb E14 5076, 230V, tuya compatible

Via wifi kunt u de Led lamp bedienen zonder behulp van een
hub of extra hardware.  Met de TUYA APP kunt u ook uw
lampen bedienen met een smartphone of tablet, zoals het
aanpassen van de helderheid, het instellen van schema's en
scènes en het bijhouden van de gebruikte energie. 

€ 81.55

€ 20.34

€ 25.45
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Wifi RGB LED bulb GU10 5077, 230V, tuya compatible

Via Wifi kunt u de smart bulb bedienen zonder hub of extra
hardware. De bulb wordt net zo eenvoudig geïnstalleerd als
een standaard lamp en maakt snel verbinding met uw wifi
via de Tuya app. Met de TUYA APP kunt u ook uw lampen
bedienen met een smartphone of tablet, zoals het aanpassen
van de helderheid, het instellen van schema's en scènes en
het bijhouden van de gebruikte energie. 

Wifi LED strip, 5mtr, voeding RGB, 230V, tuya compaible

Via Wifi kunt u de LED strip bedienen zonder hub of een
extra hardware.  De smart LED strip is eenvoudig te
monteren met de plaklaag en maakt in een mum van tijd
verbinding met uw wifi via de Tuya app. Met de Tuya app
kunt u ook uw lampen bedienen met een smartphone of
tablet, zoals het aanpassen van helderheid, het instellen van
schema's en scènes en het bijhouden van gebruikte energie. 

Wifi RGB LED lamp E27 fitting, 230v, tuya compatible

Via WIFI kunt u de smart lamp bedienen zonder een hub of
extra hardware. De Smart RGB bulb wordt net zo eenvoudig
geïnstalleerd als een standaard lamp en maakt in een mum
van tijd verbinding met uw wifi via de Tuya app. U kunt
m.b.v. de app onder andere de helderheid aanpassen,
instellen van schema's en scènes en het bijhouden van
gebruikte energie.

€ 20.34

€ 49.98

€ 21.37
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Wifi stekkerdoos 10A, 3voudig met randaarde, met USB aansluiting 4 voudig, tuya
compatible

Zolang u toegang heeft tot internet, kunt u uw
huishoudelijke apparaten op afstand bedienen via de Woox
Smart Power Strip,  "Slimme stekkerdoos" altijd en overal
voorzien van 4x USB. 

Optima W FC inbouw WiFi klokthermostaat met kleuren touchscreen, 230Vac,
Tuya compatible

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W programmeerbare WiFi inbouw thermostaat, tuya compatible, wit of
zwart

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 48.13

€ 178.50

€ 101.94
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TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte sensor, programmeerbaar 230Vac

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel.

€ 48.96

€ 484.42

€ 907.14
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SET: Regelaar ETO2 en 2st combisensoren

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac). Inclusief 2 stuks
combisensoren!

Eberle regelaar EM52489 regelaar opritverwarming

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac).

SET: Regelaar 52489 en 2st sensoren ESF+TSF

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac). Inclusief 2 stuks sensoren (ESF & TSF) !

€ 1,385.39

€ 675.72

€ 1,539.66
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Compact 30, clixon bi-metaal, NC met 200cm aansluitkabel

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 200cm
aansluitkabel.

Compact 60 NC, clixon bi-metaal, voorzien van 7cm aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

Schloss opbouw dimmer met uitlezing 5000W, 230V aansluiting

De Schloss 5000W - IP24 opbouw dimmer met uitlezing is
een heel eenvoudige dimmer voor binnen of buiten gebruik.
De dimmer is voorzien van een alu montageplaat welke
tegen de wand aan kan worden gemonteerd.

€ 24.07

€ 2.94

€ 400.15
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Timer chassisdeel industrieel, 3hr, no/nc incl voet din rail

Timer met voet tbv din rail.

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, ETOG-56, oj

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, ETOG-56, oj

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

€ 50.91

€ 475.17

€ 104.91
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SCHLOSS PI 12VDC GEVOED MET 0-10V UITGANG

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

Maximaal thermostaat 60'C, kabellengte 150cm met stekker, 30cm vanaf
thermostaat bi metaal

Deze maximaal thermostaat, verbonden met een 3-aderig
aansluitsnoer met aangegoten stekker, kan worden
toegepast om pompen te beveiligen bij oververhitting van
een verdeler. Wanneer de temperatuur hoger wordt als 60'C
dan wordt de stroomtoevoer naar de pomp uitgeschakeld, bij
50~55"C wordt de stroomtoevoer automatisch hersteld. 

KSD 60 NC, clixon bi-metaal, voorzien van strips voor solderen of schuif amp

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

€ 120.33

€ 23.14

€ 2.94
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Reparatieset kabels en matten, inclusief krimpkous en stootverbinders rood blauw
geel

Reparatieset voor verwarmingskabels en 
verwarmingsmatten. 

KSD 2 NC, clixon bi metaal, clixon met clips voor solderen of schuif amp

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

Compact 120 NC, clixon bi-metaal, met aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

€ 40.73

€ 2.94

€ 2.94
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Compact 90 NC, clixon bi-metaal, met aansluitdraad 7cm

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

clixon bi-metaal,Compact 70 NC, clixon bi-metaal, met 7cm aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

PCB type 4 thermostaat nieuw model, digitaal met externe sensor

Thermostaat 230Vac 10A  met schakelfunctie,voor div
toepassingen.Wordt geleverd met externe sensor 250cm in
waterdichte kabeldoos. Temperatuur bereik-9 tm 50'C

€ 2.94

€ 2.94

€ 54.00
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PCB type 3 BLK, pcb thermostaat met pompschakeling incl sensor kabel

De PCB thermostaat type 3 kan worden toegepast als
bijvoorbeeld een pompschakelaar.  Deze thermostaat is
voorzien van dipswitches waarmee de temp. kan worden
ingesteld van 18'C tot en met +39'C (blk/zwart) sensor of
15,5'C tot en met 40,5'C (wht/wit) sensor.  In stapjes van ca.
3'C.  Geschikt voor verwarmen/koelen, pompprotectie
in/uitgeschakeld. Incl. kabeldoos IP67 en wartels en
sensoren.

Ind. 8 ,capillaire thermostaat, 2x -0 - +120 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #8 DOUBLE thermostaat is ideaal
om te worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #8 is voorzien van een externe capillair
 sensor (50cm) met een metinggraad van 2x  -0˚C ~ +120˚C.

Ind. 4 ,capillaire thermostaat, -0 - +90 graden celcius met insteekhuls

De 2HEAT INDUSTRIAL #4 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #4 is voorzien van een externe capillair sensor
inclusief sensor houder met een metinggraad van -0˚C ~
+90˚C.

€ 54.00

€ 117.25

€ 77.14
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Ind. 3 ,capillaire thermostaat, -0 - +60 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #3 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #3 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -0˚C ~ +60˚C.

Ind. 6 ,capillaire thermostaat, -30 - +30 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #6 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #6 is voorzien van een vertinde externe
capillair sensor metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

Ind. 5 ,capillaire thermostaat, -0 - +90 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #5 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +90˚C. 

€ 115.71

€ 54.00

€ 77.14
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Ind. 2 ,capillaire thermostaat, -35 - +35 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #2 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimte of leidingverwarming bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen. De 2HEAT
INDUSTRIAL #2 is voorzien van een capillair sensor (lengte
125cm) met een metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.

Trafo, 230/24V, 45VA, transformator, ingegoten exclusief aansluitsnoer met
stekker

Voor 24V installaties is er in vele gevallen een degelijke
transformator nodig die de 230Vac spanning transformeert
naar 24Vac.Deze 2HEAT transformator is ideaal voor 24V
klepjes, daar waar 24V klepjes/stelmotoren worden
toegepast maar ook voor zoneregelingen 24V en andere
installaties waar 24V benodigd is. SPECIAAL VOOR DE 24V
WARME VOETEN MAT EN DIVERSE ANDERE
APPLICATIES

Ind. 1 ,capillaire thermostaat, -35 - +35 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #1 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #1 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -35˚C ~ +35˚C.  De hoogwaardige
behuizing heeft een IPwaarde van 55, waardoor deze
thermostaat in weer en wind kan worden toegepast.

€ 107.99

€ 45.67

€ 107.99
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Ind. 7 ,capillaire thermostaat, -0 - +120 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #7 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij verdeelblokken en leidingen bij
bijvoorbeeld industrieele toepassingen.  De 2HEAT
INDUSTRIAL #5 is voorzien van een externe capillair
 sensor (150cm) met een metinggraad van -0˚C ~ +120˚C.

TC05-ontvanger, tbv RF Optima, Optima W R3, Optima W Exclusive

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

SCHLOSS plugin thermostaat electronisch mechanisch en geschikt voor
verwarmen of koelen

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

€ 77.14

€ 52.45

€ 52.45
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TC300 GS met randaarde, programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC200 GS met randaarde, NIET programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

2HEAT 24V inbouw thermostaat met ruimte en vloersensor

De 2Heat programmeerbare inbouw thermostaat met
ruimtesensor is geschikt voor 24Vac systemen.  De
thermostaat heeft een aansluiting voor 24Vac voeding, 24V
klep (3A), spanningsvrij kontakt (3A) en een aansluiting voor
een externe sensor (deze wordt erbij geleverd).

€ 55.54

€ 52.45

€ 64.80
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TH Modu inbouw thermostaat, 230V, 0-10V uitgang, modulerend PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

€ 86.39

€ 276.15

€ 166.62
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MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 192.84

€ 123.42

€ 77.90
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OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

TH Touch thermostaat incl external sensor, programmeerbare touchscreen
thermostaat

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-TOUCH thermostaat is
ideaal om te worden toegepast voor elektrische
(vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt de 2HEAT
SCHLOSS TH-TOUCH toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één klep te kunnen aansturen. 

€ 185.13

€ 43.20

€ 64.80
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TH73Plus thermostaat incl external sensor, inbouw programmeerbare
thermostaat 230Vac

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH 89Plus Aqua thermostaat, 2x uitgang 3A, ruimte sensor, vloersensor optioneel

De 2HEAT TH89PLUS AQUA thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor verwarmingsystemen waarbij er een
klep EN een ketel of gelijkwaardigs moet worden
aangestuurd. De 2HEAT TH89PLUS AQUA is gelijk aan de
TH89PLUS doch is voorzien van 2 uitgangen: uitgang 1
(3A/230Vac), uitgang 2 (3A/spanningsvrij).

TH89 Plus thermostaat incl ext sensor, inbouw thermostaat met vloer en
ruimtesensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

€ 74.05

€ 86.39

€ 74.05
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Watts Belux LCD, light inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux Program, Pro inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

RF Optima Eazy, draadloze thermostaat, niet programmeerbaar

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger.Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

€ 130.68

€ 136.29

€ 75.59
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RF Optima R2, draadloze thermostaat, programmeerbaar 70 schakelmomenten

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger. Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar. De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

TC400 GS ontvanger randaarde, plugin ontvanger voor RF Optima

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

Repeater opbouw tbv RF Optima

De RF-OPTIMA repeater (signaalversterker) kan worden
"gekoppeld" met de RF-OPTIMA thermostaat. Hiermee
wordt het signaal versterkt en vergroot. Eenvoudige
montage.

€ 75.59

€ 58.62

€ 46.90
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TC400 FR ontvanger penaarde, plugin ontvanger voor RF Optima

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

PCB ontvanger mini, max 1000W, geschikt voor RF optima, Optima W R3, Optima
W exclusive

De RF-OPTIMA 4A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPANNINGSVRIJ CONTACT,
NO/NC!!!Eenvoudige montage.

Watts Touchscreen controller WIT WiFi, BT-CT02-WT RF WiFi, inbouw

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

€ 58.62

€ 46.28

€ 462.83
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Wifi bewakingscamera, indoor, usb gevoed

Verbonden met de Tuya app fungeert deze R4024 indoor
camera als uw ogen en oren en biedt veiligheid en
beveiliging terwijl u niet thuis bent.  De geavanceerde
patroonherkenning en bewegingsdetectietechnologie zorgen
voor gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u
de volledige controle te geven. 

Optima AF 8A opbouw thermostaat programmeerbaar met backlite, inclusief
externe sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

2HEAT Optima DHT opbouw thermostaat hygrostaat fancoil, 230V

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 40.75

€ 86.39

€ 123.42
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Optima W Exclusive, wifi en RF thermostaat, opbouw, tuya compatible, inclusief
RF ontvanger

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

TH200 opbouw thermostaat, 10A, mechanisch

De 2HEAT TH200 model opbouw thermostaat, is een
eenvoudige mechanische thermostaat (bi-metaal)en kan
worden toegepast bij conventionele verwarmingsystemen én
elektrische verwarmingsystemen zoals terrasverwarming en
bij onze stralingspanelen. De 2HEAT TH200 thermostaat
heeft een effectief temperatuurbereik van 0 ~ 40 ˚C (0 ~ 30
˚C)

TC200 FR met penaarde, NIET programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 138.97

€ 30.86

€ 52.45
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TC300 FR met penaarde, programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

2HT-TT: Timer Thermostaat, twee applicaties in één, of timer of thermostaat,
230Vac, 16A spanningsvrij contact, inbouw

De 2HT-TT is een thermostaat of timer in één. Als
thermostaat of als timer kan deze allerlei apparaten
schakelen middels het spanningsvrije contact zoals boilers,
cv ketels, warmtepompen. Uiteraard kan de 2HT-TT ook
elektrische apparaten schakelen zoals infraroodpanelen.
heaters, elektrische vloerverwarming en noem maar op. De
2HT-TT is een inbouw model, een inbouw doos is gewenst.

€ 55.54

€ 166.62

€ 92.57
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Watts Vision Digital Touch thermostaat BT-D03 RF

Niet programmeerbare digitale thermostaat met LCD
display. Voorzien van een backlight. Montage via
muurbevestiging of vrij met bijgeleverde steun. Met 3
'sensitive touch' drukknoppen. 

TRV radiator thermostaat, M30x1.5, programmeerbaar, te koppelen met hub,
draadloos of standalone, batterij gevoed

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

Hub met RF en WIFI verbinding tbv TRV thermostatische kraan radiatoren

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

€ 119.63

€ 60.48

€ 114.29
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Buitenstopcontact Wifi opbouw wcd, smart, outdoor waterdicht 16A, 230Vac, tuya
compatible

Deze wcd Smart Outdoor WiFi waterdichte stopcontact
maakt verbinding met het internet via WiFi-netwerk zeer
geschikt voor apparaten die buitenshuis of in vochtige
ruimtes staan.  

Wifi aan/uit schaklaar, 2 knops, 300W maximaal via schakelaar 230vac, tuya
compatible

Traditionele lichtschakelaars zijn gewoon veel slimmer
geworden. Deze slimme 2 knops wandlichtschakelaar laat u
op afstand en automatisch meerdere lampen bedienen via
één discrete wandschakelaar.

Wifi screen schakelaar, 3 knops, 230V, tuya compatible

Open en sluit uw elektrische gordijnen, rolluiken en
zonneschermen vanaf uw smartphone, tablet of met
huisapparaten met spraakbediening, zoals Amazon Alexa of
Google Home. Deze slimme gordijnbediening kan worden
ingesteld in combinatie met het inschakelen/uitschakelen
van andere Nedis® SmartLife-producten. Uw gordijnen
gaan bijvoorbeeld dicht wanneer een licht wordt
ingeschakeld.

€ 69.95

€ 35.79

€ 41.96
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Wifi Rook- en temperatuur melder, 3Vdc, tuya compatible

Deze Wi-Fi-rookmelder waarschuwt je voor zowel rook als
voor een extreme toename van de temperatuur – er klinkt
een luid alarm voor iedereen die dichtbij is en je ontvangt
tevens een melding op je telefoon, waar je op dat moment
ook bent.  De melder beschikt over twee geruststellende
veiligheidsfuncties; hij detecteert namelijk zowel rook als
een snelle toename van de temperatuur.

Wifi sirene, alarm of gong, 85db, 3Vdc + adapter 230V, tuya compatible

Deze Wi-Fi-alarm, sirene waarschuwt je voor zowel een
toename van de temperatuur, en in combinatie met een
bewegingssensor of raam detectie kunt u de sirene
gebruiken als alarm systeem er klinkt een luid alarm voor
iedereen die dichtbij is en je ontvangt tevens een melding op
je telefoon, waar je op dat moment ook bent. 

Router, Modem, Accespoint 2.4Ghz, groot bereik, 230Vac, 2 antennes

ROUTER 2.4GHZ, GROOT BEREIK, MIMO COMPATIBLE,
OPTIONEEL CONFIGUREREN EN GESCHIKT VOOR TUYA. 
De AR-7287WnA is een krachtige router die volledige ADSL2
+ -mogelijkheden en uitstekende betrouwbaarheid biedt als
een kosteneffectieve netwerkoplossing voor thuis of bedrijf. 
WIJ BIEDEN DE MOGELIJKHEID OM DEZE ROUTER, ICM
AANVRAAG ACCOUNT TUYA EN KOPPELEN
COMPONENTEN, TE CONFIGUREREN!

€ 48.13

€ 48.13

€ 48.13
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Wifi socket 16A, randaarde, vermogensmeting 230Vac, tuya compatible

Smart Wifi Plug kan in combinatie worden gebruikt met
bijvoorbeeld de Optima W thermostaat. Door de producten
te koppelen kunnen er één of meerdere wifi plug worden
toegepast om bijvoorbeeld infrarood panelen mee te
schakelen.   Met de handige stroommeter kun je in één
oogopslag precies zien hoeveel stroom het apparaat op dat
moment verbruikt, of hoeveel stroom het heeft verbruikt
door de tijd.

VALIO XP OPBOUW THERMOSTAAT MET GROTE VERLICHTE DISPLAY,
PROGRAMMEERBAAR, BATTERIJGEVOED 2X AA, WISSELKONTAKT MAXIMAAL
10A

De ValioXP thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor conventionele (vloer)verwarmingsystemen.  Tevens
wordt de ValioXP toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

2HEAT DHT thermo/hygrostaat

De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige
regelunit die voor tal van toepassingen kan worden
gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo-
en hygrostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid, en
zeer eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 48.13

€ 61.71

€ 166.62
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Watts Touchscreen controller ZWART WiFi, BT-CT02-BK RF WiFi, inbouw

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

MCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT MCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

Plugin stekker wcd randaarde met 2x usb aansluiting, STOPCONTACT
RANDAARDE MET 2 X USB OPLADER

Plugin stekker wcd randaarde met 2x usb aansluiting,
STOPCONTACT RANDAARDE MET 2 X USB OPLADER LET
OP: DIT IS GEEN WIFI PRODUCT, MAAR KAN WORDEN
TOEGEPAST OM PRODUCTEN TE VOEDEN VIA USB

€ 462.83

€ 123.42

€ 11.11
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PCB type 4 IP66 thermostaat, digitaal met externe sensor, voorzien van wartels
M20 en M7

Thermostaat 230Vac 10A  met schakelfunctie,voor div
toepassingen.Wordt geleverd met externe sensor 250cm in
waterdichte kabeldoos. Temperatuur bereik-9 tm 50'C.
Thermostaat is inclusief IP66 behuizing. Behuizing voorzien
van 3 wartels en externe sensor kabel

Watts Vision LCD thermostaat, niet programmeerbaar BT-D02RF

Domotica wordt steeds belangrijker om dit toe te passen in
en om ons huis. Eén van de meest geavanceerde Domotica
systemen is van Watts Industries. LVS is één van de weinige
exclusieve distributors van het Watts Home Vision systeem.
Meer info: www.elektrischverwarmen.eu/watts

Ind. 9, capillaire thermostaat, -30 - +30 graden celcius

De 2HEAT INDUSTRIAL #9 thermostaat is ideaal om te
worden toegepast bij ruimteverwarming bij bijvoorbeeld
industrieele toepassingen.  De 2HEAT INDUSTRIAL #9 is
voorzien van een capillair spiraal(RVS) sensor met een
metinggraad van -30˚C ~ +30˚C.

€ 54.00

€ 78.84

€ 115.71
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230Vac 5Vdc voedingsadapter mini voorzien van snoer met stekker en mini usb
voor Optima W R3 en Optima W Exclusive

Voedingsadapter mini geschikt voor Optima W R3 of de
Optima W exclusive. Deze voedingsadapter is voorzien van
snoer met stekker 200cm en 10cm lange kabel met mini usb.
230Vac 5Vdc 0.6A

Thermoray timer met afstandbediening RF bediening

Deze timer is in te stellen op 1, 2 en 4 uur en kan worden
bedient met de bijgeleverde afstandsbediening. Werkt onder
andere i.c.m. Black terrasverwarmers (Thermoray).

TM03 -10~90˚C Din Rail thermostaat. instelbare hysterese, wisselcontact 16A
250Vac

De 2HEAT TM03 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM03 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van een
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 35.79

€ 106.45

€ 71.35



39
Thermostaten

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 16A 230V

Pulsdrukker  opbouw  met een losse instelbare  multi timer.
Deze timer kan worden ingesteld tot maximaal 3 uur. Ideaal
voor elektrische verwarming.

Compact 45 NC, clixon bi-metaal, voorzien van 7cm aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. 45'C om 33'C. Levering
af fabriek (2-4weken), minimale afname +500st INCLUSIEF
7cm aansluitkabel.

Watts Vision Digital Touch thermostaat BT-D03 RF zwart

Niet programmeerbare digitale thermostaat met LCD
display. Voorzien van een backlight. Montage via
muurbevestiging of vrij met bijgeleverde steun. Met 3
'sensitive touch' drukknoppen. 

€ 146.87

€ 1.17

€ 119.63
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Combi sensoren 2 stuks, 20mtr aansluitkabel, etog 56, oj

Combi sensor, per 2 stuk, 20mtr aansluitkabel, etog 56

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 16A 230V en afgedekte pulsdrukker

Pulsdrukker  opbouw  met een losse instelbare  multi timer.
Deze timer kan worden ingesteld tot maximaal 3 uur. Ideaal
voor elektrische verwarming.

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 3 fase + n 16A 230V en afgedekte
pulsdrukker

Pulsdrukker opbouw inclusief timer module 3 fase + n 16A
230V en afgedekte pulsdrukker Deze timer kan worden
ingesteld tot maximaal 3 uur. Ideaal voor elektrische
verwarming.

€ 894.80

€ 146.87

€ 196.24
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SCHLOSS plugin thermostaat elektronisch mechanisch en geschikt voor
verwarmen of koelen met externe sensor

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

Optima W R2 PLUS Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, batterij
gevoed, tuya compatible, inclusief RF WiFi ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend. De Optima W R2 PLUS is een RF gestuurde
thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat is
batterij gevoed

TH51 WiFi inbouw thermostaat met vloersensor en ruimtesensor

De TH51 WiFi thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de TH51 WiFi  toegepast bij conventionele vloerverwarming
om ruimtes onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren
door één ventiel aan te sturen. 

€ 54.92

€ 114.29

€ 59.95
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Compact 30, clixon bi-metaal, NC met 200cm aansluitkabel

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 200cm
aansluitkabel.

Compact 60 NC, clixon bi-metaal, voorzien van 7cm aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

clixon bi-metaal,Compact 70 NC, clixon bi-metaal, met 7cm aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

€ 24.07

€ 2.94

€ 2.94
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Compact 90 NC, clixon bi-metaal, met aansluitdraad 7cm

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

Compact 120 NC, clixon bi-metaal, met aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. INCLUSIEF 7cm
aansluitkabel.

KSD 2 NC, clixon bi metaal, clixon met clips voor solderen of schuif amp

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

€ 2.94

€ 2.94

€ 2.94
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KSD 60 NC, clixon bi-metaal, voorzien van strips voor solderen of schuif amp

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon kan
worden bedraad met behulp van schuif amp's of middels
solderen.

Maximaal thermostaat 60'C, kabellengte 150cm met stekker, 30cm vanaf
thermostaat bi metaal

Deze maximaal thermostaat, verbonden met een 3-aderig
aansluitsnoer met aangegoten stekker, kan worden
toegepast om pompen te beveiligen bij oververhitting van
een verdeler. Wanneer de temperatuur hoger wordt als 60'C
dan wordt de stroomtoevoer naar de pomp uitgeschakeld, bij
50~55"C wordt de stroomtoevoer automatisch hersteld. 

CLIXON MET KABEL 2'C, 200cm neopreen

Zelfherstellende clixon / bi-metaal, normally closed (gesloten
in rust stand). Clixons worden veelal gebruikt als zijnde
maximaal of minimale temperatuurbewaking. De clixon is al
bedraad met vmvl isolatiedraad en is eenvoudig te
monteren.

€ 2.94

€ 23.14

€ 20.63
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Compact 45 NC, clixon bi-metaal, voorzien van 7cm aansluitdraad

Zelfherstellende zeer compacte clixon / bi-metaal, normally
closed (gesloten in rust stand). Clixons worden veelal
gebruikt als zijnde maximaal of minimale
temperatuurbewaking. De clixon is al bedraad met FEP
isolatie en is eenvoudig te monteren. 45'C om 33'C. Levering
af fabriek (2-4weken), minimale afname +500st INCLUSIEF
7cm aansluitkabel.

€ 1.17
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Optima W R2 PLUS Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, batterij
gevoed, tuya compatible, inclusief RF WiFi ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend. De Optima W R2 PLUS is een RF gestuurde
thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat is
batterij gevoed

Watts Belux Analoog, one inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux LCD, light inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

€ 114.29

€ 123.21

€ 130.68
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Watts Belux Program, Pro inclusief ontvanger

De draadloze thermostaten van Watts (Belux serie) is op het
principe van één richting verkeer, de thermostaat
comuniceert met de ontvanger.Door de stabiele frequentie
van 868Mhz functioneert deze thermostaat met één of
meerdere ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De
thermostaat heeft aan de achterzijde een aansluiting voor
een externe sensor, bijvoorbeeld voor elektrische
vloerverwarming.

Watts Belux extra ontvanger

Watts opbouw ontvanger 868Mhz, 8A met spanningsvrij
contact! Dee is alleen geschikt voor de draadloze Belux serie

RF Optima Eazy, draadloze thermostaat, niet programmeerbaar

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger.Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar.De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

€ 136.29

€ 65.02

€ 75.59
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RF Optima R2, draadloze thermostaat, programmeerbaar 70 schakelmomenten

De draadloze thermostaten van 2HEAT is op het principe
van één richting verkeer, de thermostaat comuniceert met
de ontvanger. Door de stabiele frequentie van 868Mhz
functioneert deze thermostaat met één of meerdere
ontvangers zeer goed en betrouwbaar. De thermostaat kan
gepaired worden met de TC05, PCB, TC400

TC05-ontvanger, tbv RF Optima, Optima W R3, Optima W Exclusive

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

TC400 GS ontvanger randaarde, plugin ontvanger voor RF Optima

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

€ 75.59

€ 52.45

€ 58.62
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TC400 FR ontvanger penaarde, plugin ontvanger voor RF Optima

De RF-OPTIMA ontvanger kan worden "gekoppeld" met de
RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan handig
zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd.Eenvoudige montage.

PCB ontvanger 16, geschikt voor RF Optima, Optima W R3, Optima W exclusive

De RF-OPTIMA 16A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage.

PCB ontvanger 16A Waterdicht, geschikt voor RF Optima, Optima W R3, Optima
W exclusive

De RF-OPTIMA 16A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage. De PCB ontvanger
16Ampere is kant en klaar in kabeldoos met aansluitkabel en
wagos

€ 58.62

€ 52.45

€ 89.00
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PCB ontvanger mini, max 1000W, geschikt voor RF optima, Optima W R3, Optima
W exclusive

De RF-OPTIMA 4A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPANNINGSVRIJ CONTACT,
NO/NC!!!Eenvoudige montage.

PCB ontvanger 5A Waterdicht, geschikt voor RF Optima, Optima W R3, Optima W
exclusive

De RF-OPTIMA 5A PCB ontvanger kan worden "gekoppeld"
met de RF-OPTIMA thermostaat. Een extra ontvanger kan
handig zijn wanneer er meerdere infraroodpanelen worden
gemonteerd. SPECIAAL VOOR ELEKTRISCHE
VERWARMING!!!Eenvoudige montage. De PCB ontvanger
5Ampere is kant en klaar in kabeldoos met aansluitkabel en
wagos

Repeater opbouw tbv RF Optima

De RF-OPTIMA repeater (signaalversterker) kan worden
"gekoppeld" met de RF-OPTIMA thermostaat. Hiermee
wordt het signaal versterkt en vergroot. Eenvoudige
montage.

€ 46.28

€ 89.00

€ 46.90
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DR5 thermostaat met ontvanger 10A

Deze draadloze thermostaat wordt geleverd MET ontvanger.
De thermostaat is voorzien van achtergrond verlichting en is
uiteraard programmeerbaar. De frequentie is 868Mhz,
waardoor er minder kans is op verstoringen. Thermostaat
moet worden  gevoed met  (2x AAA) batterijen.  De
ontvanger wordt 230V gevoed. Batterijen worden er niet bij
geleverd!

DR5 ontvanger 10A (inbouw)

De 2HEAT DR5 ontvanger is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische verwarmingsystemen. Dient te worden
gekoppeld met de 2HEAT DR5 thermostaat (draadloos)

Optima W R3 Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, USB voeding,
tuya compatible, inclusief RF ontvanger

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

€ 111.08

€ 89.48

€ 114.29
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Optima W Exclusive, wifi en RF thermostaat, opbouw, tuya compatible, inclusief
RF ontvanger

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

Hub met RF en WIFI verbinding tbv TRV thermostatische kraan radiatoren

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

TRV radiator thermostaat, M30x1.5, programmeerbaar, te koppelen met hub,
draadloos of standalone, batterij gevoed

De Optima W RTL is een systeem waarbij de hub in contact
staat met zowel de RTL ventielen als via de app van Tuya.
aan de hand van de instellingen kunnen de rtl ventielen
gekoppeld worden met een externe thermostaat of via de
ingebouwde thermostaat functionaliteit van het RTL ventiel.
De verbinding tussen de RTL ventielen gaat via een RF
verbinding 868Mhz.

€ 138.97

€ 114.29

€ 60.48
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DIN rail en regelaars

T80 4~30˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor Din Rail montage

De 2HEAT T80 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T80 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T81 -4~5˚C thermostaat, met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T81 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

T82 30~60˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T82 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T81 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 91.75

€ 91.75

€ 91.75
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T83 60~95˚C thermostaat met externe sensor en hysterese voor din rail montage

De 2HEAT T83 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT T83 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese is instelbaar
van 0,5 tm 3'C  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TM01 5~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM01 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM01 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe
sensor. 2HEAT® TM01, thermostaat 5~40˚C met externe
sensor voor din-rail montage.

TM02 -10~40˚C Din Rail thermostaat. vaste hysterese, wisselcontact 16A 250Vac

De 2HEAT TM02 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM02 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van eeen
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

€ 101.95

€ 61.15

€ 71.35
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DIN rail en regelaars

TM03 -10~90˚C Din Rail thermostaat. instelbare hysterese, wisselcontact 16A
250Vac

De 2HEAT TM03 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen. De
2HEAT TM03 is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur kan worden ingesteld, hysterese staat
standaard op +/-0.5.  Thermostaat is voorzien van een
wisselcontact, LED indicatie. Inclusief externe sensor.

TER din rail thermostaat 0~60˚C, 24Vacdc - 240Vacdc, no-nc

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

TER 2

De 2HEAT TER thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor allerlei verwarming en koelingsystemen.  De
2HEAT TER is voorzien van een potentiometer waarbij de
temperatuur en de hysterese kan worden ingesteld.  
Middels op de voorzijde geplaatste dipswitches kan er
worden gekozen voor: verwarmen of koelen, test/run.

€ 71.35

€ 92.57

€ 92.57
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DIN rail en regelaars

TER 9, din rail thermostaat met aansluiting voor 2 sensoren

De TER-9 is een digitale programmeerbare din rail
thermostaat voorzien van 2 (twee) setpoint.Aangesloten kan
worden 1(één) of 2(twee) NTC sensoren (deze zijn
optioneel).

2HEAT PID, din rail, 240Vac, relais uitgang 5A, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID regelaar / thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID is voorzien van een display
waarbij duidelijk de temperatuur wordt weergegeven. Deze
programeerbare thermostaat heeft veel mogelijkheden, en
heeft een groot temperatuurbereik.

2Heat PID Chassis regelaar, 230Vac, 0-24V uitgang, alarm uitgang, inclusief
temperatuuropnemer

De 2HEAT PID-T808 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-T808 is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik.

€ 274.61

€ 88.20

€ 129.59
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DIN rail en regelaars

OSAKA F10 THERMOSTAAT DEURMONTAGE MET EXTERNE SENSOR NTC

De Osaka F10 is een compacte industriële thermostaat
regelaar voor deurmontage. Temperatuurbereik van -50'C
tm +109'C, ip waarde IP65.  De F10 thermostaat regelaar is
voorzien van rode digits en een intern relais van 16A.
Tevens kan bij de F10 een tweede sensor worden
aangesloten EN eventueel nog een digitale input
(bijvoorbeeld open deur contact.  Voor verwarmen of koelen!

2HEAT Chassis regelaar PID, 24Vdc voedingspanning, 0-10V uitgang

De 2HEAT PID-CHG 0-10V thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac + sensor voeding, 0-10V uitgang

De 2HEAT PID-CHG 0-10Vdc thermostaat / regelaar is ideaal
om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 24Vdc.

€ 104.91

€ 111.08

€ 111.08
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2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac, 5A uitgang relais

De 2HEAT PID-CHG 5A-NO/NC thermostaat / regelaar is
ideaal om te worden toegepast voor allerlei verwarming en
koelingsystemen. De 2HEAT PID-CHG is voorzien van een
grote en een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur
en uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programeerbare
thermostaat heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Aansluitspanning 230Vac.

2HEAT Chassis regelaar PID, 230Vac, 4-20mA tbv temperatuur opnemer, 0-10Vdc
output, RS484

De 2HEAT PID-M1 thermostaat / regelaar is ideaal om te
worden toegepast voor allerlei verwarming en koeling
systemen. De 2HEAT PID-M1 is voorzien van een grote en
een kleine display waarbij duidelijk de temperatuur en
uitgangstatus wordt weergegeven. Deze programmeerbare
regelaar heeft veel mogelijkheden, en heeft een groot
temperatuurbereik. Spanning 230Vac. 4-20mA tbv sensor en
0-10Vdc output 

€ 111.08

€ 119.79
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Plugin dimmer 3000W met draaiknop zonder aan/uit, randaarde, 230Vac

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.

Plugin dimmer 3000W met draaiknop zonder aan/uit, PENAARDE, 230Vac

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.Deze dimmer is voorzien van een aan/uit
schakelaar (onderzijde) en is thermisch beveiligd @60'C
middels een bi metaal. GESCHIKT VOOR  PENAARDE

Schloss opbouw dimmer met uitlezing 3000W, 230V aansluiting

De Schloss 3000W (piek 3800W) IP24 opbouw dimmer met
uitlezing is een heel eenvoudige dimmer voor binnen of
buiten gebruik. De dimmer is voorzien van een alu
montageplaat welke tegen de wand aan kan worden
gemonteerd.

€ 113.20

€ 113.20

€ 369.29
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Schloss opbouw dimmer met uitlezing 5000W, 230V aansluiting

De Schloss 5000W - IP24 opbouw dimmer met uitlezing is
een heel eenvoudige dimmer voor binnen of buiten gebruik.
De dimmer is voorzien van een alu montageplaat welke
tegen de wand aan kan worden gemonteerd.

DTC10-36, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend
3600W 1 fase aansluiting

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

DTC10-72, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend 2x
3600W 2 fase aansluiting

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

€ 400.15

€ 391.47

€ 598.77
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DTC10-72-2, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend 2x
3600W 2 fase aansluiting, 1 knops bediening

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

DTC10-108, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend 3x
3600W 3 fase aansluiting

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

DTC10-144, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend 4x
3600W 4 fase aansluiting

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

€ 598.77

€ 769.01

€ 958.43
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DTC10-144-2, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend
4x 3600W 4 fase aansluiting, 2 knops

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

DTC10-180, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend 5x
3600W 5 fase aansluiting

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

DTC10-216, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend 6x
3600W 6 fase aansluiting

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

€ 958.43

€ 1,197.50

€ 1,436.60
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DTC10-216-2, Kunststof dimmerkast met aluminium montageplaat handbediend
6x 3600W 6 fase aansluiting, 3 knops

Deze dimmer kasten zijn ideaal om voor buitenopstellingen
worden toegepast.  Deze dimmer kasten zijn in diverse
varianten leverbaar.Elke dimmerkast, welke is gemonteerd
op een aluminium montageplaat, is voorzien van een uitgang
met een automaat 16A, tevens is de dimmer thermisch
beveiligd.Door de klepdeksel van de kast te openen kan de
dimmer worden bediend dmv een draaiknop.

Schloss dimmer set

Plugin dimmer 150W, geschikt voor randaarde stopkontakten

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.

€ 1,436.60

€ 461.86

€ 10.80



64
Dimmers

Plugin dimmer 300W, geschikt voor randaarde stopkontakten

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.

€ 14.00
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Draadloos schakelen

Draadloze zender met 3st ontvangers, 1100W, plugin ontvangers met randaarde
433Mhz

Zender met drie stuks plugin ontvangers. Plugin ontvangers
zijn alleen voor binnen gebruik, maximaal 1000W per stuk.

Thermoray timer met afstandbediening RF bediening

Deze timer is in te stellen op 1, 2 en 4 uur en kan worden
bedient met de bijgeleverde afstandsbediening. Werkt onder
andere i.c.m. Black terrasverwarmers (Thermoray).

Draadloze zender met 1st ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Zender met 1 stuks ontvanger in een waterdichte behuizing,
maximaal 4000W (fase nul). Verbinding tussen zender en
ontvanger is op basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor
terrasheaters, hoog temperatuur heaters en meer! Doordat
er een 4 polige magneetschakelaar is gemonteerd kan deze
eenvoudig worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

€ 46.28

€ 106.45

€ 168.25
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Draadloos schakelen

Ontvanger waterdicht, 4000W, waterdicht 433Mhz

Ontvanger in een waterdichte behuizing, maximaal 4000W
(fase nul). Verbinding tussen zender en ontvanger is op
basis van RF, 433Mhz. Ideaal voor terrasheaters, hoog
temperatuur heaters en meer! Doordat er een 4 polige
magneetschakelaar is gemonteerd kan deze eenvoudig
worden bedraad voor een 3 fase aansluiting!

€ 147.85
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Hygrostaten

2HEAT Optima DHT opbouw thermostaat hygrostaat fancoil, 230V

De 2HEAT OPTIMA-DHT thermo- en hygrostaat met fan
aansturing is een hoogwaardige regelunit die voor tal van
toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEAT OPTIMA DHT
is een zeer geavanceerde thermo- en hygrostaat met fan
aansturing met een hoge mate van betrouwbaarheid, en zeer
eenvoudig te bedienen en in te stellen.

Schloss plugin hygrostaat

De Schloss plugin hygrostaat S-HYG is heel eenvoudig in
gebruik. De hygrostaat heeft een externe hygro sensor
welke in de desbetreffende de te meten ruimte kan worden
geplaatst. De elektronische hygrostaat S-HYG zelf heeft een
ip waarde van 20. Maximale schakelbelasting 2000W @230V
(ohms).

2HEAT DHT thermo/hygrostaat

De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige
regelunit die voor tal van toepassingen kan worden
gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo-
en hygrostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid, en
zeer eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 123.42

€ 111.08

€ 166.62
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Inbouw Thermostaten

TH51 WiFi inbouw thermostaat met vloersensor en ruimtesensor

De TH51 WiFi thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de TH51 WiFi  toegepast bij conventionele vloerverwarming
om ruimtes onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren
door één ventiel aan te sturen. 

TH89 Plus thermostaat incl ext sensor, inbouw thermostaat met vloer en
ruimtesensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

TH 89Plus Aqua thermostaat, 2x uitgang 3A, ruimte sensor, vloersensor optioneel

De 2HEAT TH89PLUS AQUA thermostaat is ideaal om te
worden toegepast voor verwarmingsystemen waarbij er een
klep EN een ketel of gelijkwaardigs moet worden
aangestuurd. De 2HEAT TH89PLUS AQUA is gelijk aan de
TH89PLUS doch is voorzien van 2 uitgangen: uitgang 1
(3A/230Vac), uitgang 2 (3A/spanningsvrij).

€ 59.95

€ 74.05

€ 86.39
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Inbouw Thermostaten

TH73Plus thermostaat incl external sensor, inbouw programmeerbare
thermostaat 230Vac

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH Touch thermostaat incl external sensor, programmeerbare touchscreen
thermostaat

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-TOUCH thermostaat is
ideaal om te worden toegepast voor elektrische
(vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt de 2HEAT
SCHLOSS TH-TOUCH toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één klep te kunnen aansturen. 

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 74.05

€ 64.80

€ 43.20
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Inbouw Thermostaten

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 185.13
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Inbouw Thermostaten

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

€ 77.90

€ 123.42

€ 192.84
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Inbouw Thermostaten

TH760 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT TH/U760 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH/U760 toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OTK thermostaat incl. External sensor, eenvoudige inbouw thermostaat

De 2HEAT OTK thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 98.74

€ 166.62

€ 37.03
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Inbouw Thermostaten

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

Cloudwarm wifi room thermostat

De Cloudwarm WIFI thermostaat heeft een moderne
aluminium behuizing en past in elk interieur.De inbouw
thermostaat functioneert met een 2-draads aansluiting en
kunt u rechtstreeks in de plaats van de oude thermostaat
monteren. De CLOUDWARM thermostaat wordt
aangedreven middels een ARM CORTEX processor.

TH Modu inbouw thermostaat, 230V, 0-10V uitgang, modulerend PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

€ 276.15

€ 253.01

€ 86.39
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Inbouw Thermostaten

2HEAT 24V inbouw thermostaat met ruimte en vloersensor

De 2Heat programmeerbare inbouw thermostaat met
ruimtesensor is geschikt voor 24Vac systemen.  De
thermostaat heeft een aansluiting voor 24Vac voeding, 24V
klep (3A), spanningsvrij kontakt (3A) en een aansluiting voor
een externe sensor (deze wordt erbij geleverd).

SCHLOSS PI 12VDC GEVOED MET 0-10V UITGANG

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een groot display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

Optima W programmeerbare WiFi inbouw thermostaat, tuya compatible, wit of
zwart

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 64.80

€ 120.33

€ 101.94
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Inbouw Thermostaten

Optima W FC inbouw WiFi klokthermostaat met kleuren touchscreen, 230Vac,
Tuya compatible

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

12Vdc PI thermostaat met 0-10V uitgang en voorzien van externe en
ruimtesensor, inbouw model

De Schloss PI/D 12Vdc inbouw thermostaat is voorzien van
een ruimtesensor, doch de externe sensor kan via de
achterkant ook worden aangesloten. De thermostaat is
voorzien van een grote display en is eenvoudig te bedienen.
De thermostaat heeft een uitgang van 0-10Vdc welke
gebruikt kan worden om bijv SSR, domotica achtige
componenten oid aan te sturen.

€ 178.50

€ 166.62

€ 120.33
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Inbouw Thermostaten

MCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT MCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 123.42
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Met vloersensor

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte sensor, programmeerbaar 230Vac

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

TH51 WiFi inbouw thermostaat met vloersensor en ruimtesensor

De TH51 WiFi thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de TH51 WiFi  toegepast bij conventionele vloerverwarming
om ruimtes onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren
door één ventiel aan te sturen. 

TH89 Plus thermostaat incl ext sensor, inbouw thermostaat met vloer en
ruimtesensor

Elektrische en conventionele (vloer)verwarmingDe TH-89
Plus klokthermostaat is geschikt voor elektrische en
conventionele (vloer)verwarming. Bij conventionele
vloerverwarming kan de TH-89 worden gebruikt om ruimtes
onafhankelijk van elkaar te reguleren met de 2Heat
zonderegeling of om 1 ventiel te kunnen aansturen.

€ 48.96

€ 59.95

€ 74.05
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Met vloersensor

TH73Plus thermostaat incl external sensor, inbouw programmeerbare
thermostaat 230Vac

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH Touch thermostaat incl external sensor, programmeerbare touchscreen
thermostaat

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-TOUCH thermostaat is
ideaal om te worden toegepast voor elektrische
(vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt de 2HEAT
SCHLOSS TH-TOUCH toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één klep te kunnen aansturen. 

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 74.05

€ 64.80

€ 185.13
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Met vloersensor

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 123.42

€ 166.62

€ 276.15
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Met vloersensor

Optima AF 8A opbouw thermostaat programmeerbaar met backlite, inclusief
externe sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

MTC2 thermostaat met IR sensor

De OJ MTC2 thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de MTC2 toegepast wanneer een fysieke sensor niet
toegepast kan worden. De MTC2 past in Jung
schakelmateriaal en bestaat uit twee delen: thermostaat en
sensor (IR). De verbinding tussen thermostaat en sensor is 2
- draads.

Optima W programmeerbare WiFi inbouw thermostaat, tuya compatible, wit of
zwart

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 86.39

€ 192.84

€ 101.94
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Met vloersensor

Optima W basic, opbouw thermostaat zonder display, programmeerbaar, tuya
compatible

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw WiFi klokthermostaat met kleuren touchscreen, 230Vac,
Tuya compatible

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 71.35

€ 178.50

€ 43.20
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Met vloersensor

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

MCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT MCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 77.90

€ 166.62

€ 123.42
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Met vloersensor

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat randaarde, pompschakelaar,
programmeerbaar, tuya compatible

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 71.35
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Met ruimtesensor

Optima W R2 PLUS Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, batterij
gevoed, tuya compatible, inclusief RF WiFi ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend. De Optima W R2 PLUS is een RF gestuurde
thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat is
batterij gevoed

TH51 WiFi inbouw thermostaat met vloersensor en ruimtesensor

De TH51 WiFi thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt
de TH51 WiFi  toegepast bij conventionele vloerverwarming
om ruimtes onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren
door één ventiel aan te sturen. 

2HEAT PIR-TH, PIR thermostaat

De PIR-TH is een opbouw PIR bewegingsmelder voorzien
van een ingebouwde dubbele thermostaat.  De
temperatuurrange is onafhankelijk van elkaar in te stellen
en is ideaal om een ruimte, wanneer deze wordt betreden,
op een hogere temperatuur te brengen.

€ 114.29

€ 59.95

€ 80.22
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Met ruimtesensor

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte sensor, programmeerbaar 230Vac

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

TH73Plus thermostaat incl external sensor, inbouw programmeerbare
thermostaat 230Vac

De 2HEAT TH73PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT TH73PLUS toegepast bij
conventionele vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes
onafhankelijk van elkaar te kunnen reguleren middels de
2HEAT ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen
aansturen.

TH Touch thermostaat incl external sensor, programmeerbare touchscreen
thermostaat

De 2HEAT SCHLOSS regler TH-TOUCH thermostaat is
ideaal om te worden toegepast voor elektrische
(vloer)verwarmingsystemen. Tevens wordt de 2HEAT
SCHLOSS TH-TOUCH toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één klep te kunnen aansturen. 

€ 48.96

€ 74.05

€ 64.80



86
Met ruimtesensor

OTK Plus thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OTK PLUS thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OTK toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

OCD5 thermostaat incl external sensor (Busch Jaeger)

De 2HEAT OCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

MCD5 thermostaat incl external sensor (jung)

De 2HEAT MCD5 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD5 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 43.20

€ 185.13

€ 77.90
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Met ruimtesensor

OCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT OCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT OCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

OJ MWD5 thermostaat incl external sensor WIFI (jung)

OJ microline MWD5 Wifi thermostaat bedienbaar met uw
smartphone. Zeer geavanceerde Wifi MWD5 thermostaat
met programma mogelijkheden volledig instelbaar met uw
telefoon.

€ 123.42

€ 166.62

€ 276.15
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Met ruimtesensor

Optima AF 8A opbouw thermostaat programmeerbaar met backlite, inclusief
externe sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

TH Modu inbouw thermostaat, 230V, 0-10V uitgang, modulerend PI

De inbouw thermostaat SCHLOSS regler TH-MODU is ideaal
om te worden toegepast voor elektrische
verwarmingsystemen, 0-10Vdc regeling, 24V klepjes,
ventilatoren etc. De inbouw thermostaat SCHLOSS TH-
MODU kan dus voor vele toepassingen worden gebruikt.
Met deze thermostaat kan ook worden gekozen voor
verwarmen (H) of koelen (C). De uitgangen zijn makkelijk
aan te sluiten op diverse componenten.

Optima W programmeerbare WiFi inbouw thermostaat, tuya compatible, wit of
zwart

De OPTIMA W inbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en/of
IFTTT. Tuya: Google assistent, Alexa en Siri. 

€ 86.39

€ 86.39

€ 101.94
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Met ruimtesensor

Optima W basic, opbouw thermostaat zonder display, programmeerbaar, tuya
compatible

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W FC inbouw WiFi klokthermostaat met kleuren touchscreen, 230Vac,
Tuya compatible

De OPTIMA W FC inbouw thermostaat met kleuren scherm
is ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat randaarde, pompschakelaar,
programmeerbaar, tuya compatible

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 71.35

€ 178.50

€ 71.35
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Met ruimtesensor

Optima W R3 Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, USB voeding,
tuya compatible, inclusief RF ontvanger

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

FCTS thermostaat incl. External sensor

De  2HEAT FCTS TOUCH is een geavanceerde inbouw full
colour touchscreen thermostaat voorzien van een
ruimtesensor en een externe sensor en uiteraard met een
mooie en duidelijke grafische display.   Zeer eenvoudig in
gebruik.

MCD4 thermostaat incl external sensor

De 2HEAT MCD4 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische (vloer)verwarmingsystemen.
Tevens wordt de 2HEAT MCD4 toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 114.29

€ 166.62

€ 123.42
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Met ruimtesensor

Optima W Exclusive, wifi en RF thermostaat, opbouw, tuya compatible, inclusief
RF ontvanger

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 138.97
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Opritverwarming

Tekmar regelaar 1773, opritverwarming of dakgootverwarming

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc).

SET: Regelaar 1773 en 2st combisensoren

De 2HEAT TEK1773 thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische opritverwarmingsystemen. De
2HEAT TEK1773 is voorzien van een display. Er kunnen
maximaal 2 sensoren worden aangesloten. De 2HEAT
TEK1773 is voorzien van o.a. automatische
sensorherkenning en alarmuitgang (24Vdc). INCLUSIEF 2
stuks Combisensoren!

Tekmar regelaar 1872 opritverwarming of dakgootverwarming

De ijs- en sneeuwdetector 1872 is het instapmodel, met
name voor de besturing van kleine tot middelgrote
elektrische open-veldsystemen met een temperatuur- en
vochtigheidssensor 3356 en een voorbestemd
verwarmingscircuit.

€ 453.57

€ 1,292.68

€ 324.64
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Opritverwarming

Tekmar regelaar 1873 opritverwarming of dakgootverwarming

De ijs- en sneeuwdetector 1873 is een eenkanaals
basiseenheid die kan worden gebruikt voor alle
toepassingen op het gebied van ijs- en sneeuwrapporten.
Met het uitbreidingsapparaat 1875 en de gateways 1880 is
het uitbreidbaar tot multifunctionele systemen met
maximaal 8 sensor / verwarmingskanalen en internet / GLT-
verbinding.

Tekmar regelaar 1875 uitbreidingsmodule opritverwarming of
dakgootverwarming

De uitbreidingseenheid 1875, in combinatie met een
basiseenheid 1873, maakt het modulaire ontwerp van
meerkanaalssystemen met maximaal 8 ijsdetectiekanalen
mogelijk. Hier, de bediening en instelling van de 1875 via
het touch grafische display van 1873.

Tekmar regelaar 1880 netwerk uitbreidingsmodule tbv wifi rs485

Basisstation om de weerontvanger in de EESH-regeling te
integreren. Met gegevensverbinding via RS485 naar de
weerontvanger (inclusief voeding) en een TGN-bus voor
aansluiting op een regeleenheid van de behuizing.

€ 488.74

€ 340.96

€ 739.34
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Opritverwarming

Combi sensor, per stuk, 6mtr aansluitkabel, tekmar

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar regelaars

Combisensoren, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel, tekmar

Een combisensor is een must om te gebruiken in combinatie
met de regelunits voor opritverwarming. De combisensor
heeft een degelijke behuizing voorzien van geprefabriceerde
aansluitkabel met een lengte van 600cm.

OJ regelaar ETO2 voor opritverwarming

De ETO2-4550 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren aan
te sluiten en de ETO2-4550 is voorzien van 3 uitgangen met
een maximale belasting van 16A (230Vac).

€ 453.57

€ 862.09

€ 506.02
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Opritverwarming

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Sensorhuls tbv OJ ETOG55, p/st

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, ETOG-56, oj

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, ETOG-56, oj

Eberle regelaar EM52489 regelaar opritverwarming

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac).

€ 104.91

€ 475.17

€ 675.72
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Opritverwarming

SET: Regelaar 52489 en 2st sensoren ESF+TSF

De EM524 89 regelunit is één van de meest geavanceerde
thermostaten op het gebied van opritverwarmingsinstallatie.
 Er is een mogelijkheid om maximaal 2 combi-sensoren (deze
worden erbij geleverd) aan te sluiten en de EM524 90 is
voorzien van 1 uitgang met een maximale belasting van 16A
(230Vac). Inclusief 2 stuks sensoren (ESF & TSF) !

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor TSF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel

Sensor ESF524, per stuk, 6mtr aansluitkabel.

€ 1,539.66

€ 453.57

€ 484.42
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Opritverwarming

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel

Sensoren ESF+TSF, 2 stuks, a' 6mtr aansluitkabel.

Sensor 3354 Tekmar geschikt voor dakgootverwarming, satellietschotels, wissels
en meer

Sensoren voor objecten 3354 Tekmar geschikt voor
dakgootverwarming, satellietschotels, wissels en
meerGeschikt voor gecombineerde vocht- en
temperatuurmeting in goten, het kan ook worden gebruikt
voor speciale meetpunten zoals satellietschotels, wissels,
etc.

Combi sensoren 2 stuks, 20mtr aansluitkabel, etog 56, oj

Combi sensor, per 2 stuk, 20mtr aansluitkabel, etog 56

€ 907.14

€ 160.32

€ 894.80
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Opritverwarming

Combi sensor, per stuk, 20mtr aansluitkabel, tekmar

Combi sensoren ten behoefte van de Tekmar regelaars 20
meter

€ 499.37
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Opbouw thermostaten

Optima W R2 PLUS Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, batterij
gevoed, tuya compatible, inclusief RF WiFi ontvanger

Deze draadloze opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend. De Optima W R2 PLUS is een RF gestuurde
thermostaat inclusief een RF WiFi ontvanger. Thermostaat is
batterij gevoed

Optima AF 8A opbouw thermostaat programmeerbaar met backlite, inclusief
externe sensor

De 2HEAT OPTIMA AF thermostaat is ideaal om te worden
toegepast voor elektrische- en conventionele
verwarmingsystemen. Door de eenvoud van instellingen is
dit een thermostaat die voor vele toepassingen kan worden
gebruikt.  Deze thermostaat is volledig programmeerbaar:
10 schakelmomenten per dag onafhankelijk en een groot
temperatuur bereik.

VALIO XP OPBOUW THERMOSTAAT MET GROTE VERLICHTE DISPLAY,
PROGRAMMEERBAAR, BATTERIJGEVOED 2X AA, WISSELKONTAKT MAXIMAAL
10A

€ 114.29

€ 86.39
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De ValioXP thermostaat is ideaal om te worden toegepast
voor conventionele (vloer)verwarmingsystemen.  Tevens
wordt de ValioXP toegepast bij conventionele
vloerverwarming om bijvoorbeeld ruimtes onafhankelijk van
elkaar te kunnen reguleren middels de 2HEAT
ZONEREGELING of om één ventiel te kunnen aansturen.

€ 61.71
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Opbouw thermostaten

TH26 opbouw thermostaat, 16A, vloer/ruimte sensor, programmeerbaar 230Vac

Thermostaat voor vloerverwarmingssystemen op waterbasis,
ketelregeling of elektrische vloerverwarming. Voor gebruik
in commerciële  of residentiële gebouwen en in lichte
industriële gebouwen

Basic Plus Floor incl external sensor

De Basic + Floor opbouw thermostaat is ontwikkeld om
elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur, en tijd. Alleen geschikt voor wandmontage.

2HEAT DHT thermo/hygrostaat

De 2HEAT-DHT thermo- en hygrostaat is een hoogwaardige
regelunit die voor tal van toepassingen kan worden
gebruikt. De 2HEAT-DHT is een zeer geavanceerde thermo-
en hygrostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid, en
zeer eenvoudig te bedienen en in te stellen.

€ 48.96

€ 64.80

€ 166.62
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Opbouw thermostaten

TH200 opbouw thermostaat, 10A, mechanisch

De 2HEAT TH200 model opbouw thermostaat, is een
eenvoudige mechanische thermostaat (bi-metaal)en kan
worden toegepast bij conventionele verwarmingsystemen én
elektrische verwarmingsystemen zoals terrasverwarming en
bij onze stralingspanelen. De 2HEAT TH200 thermostaat
heeft een effectief temperatuurbereik van 0 ~ 40 ˚C (0 ~ 30
˚C)

Optima W basic, opbouw thermostaat zonder display, programmeerbaar, tuya
compatible

De OPTIMA W BASIC inbouw / opbouw thermostaat is
ontwikkeld om elektrische- en conventionele
verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand
van de ingestelde temperatuur en tijd. De thermostaat is te
koppelen met een app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse
koppelingen worden gemaakt met andere apparaten via
Tuya en/of IFTTT. Tevens ondersteunt Tuya Google
assistent, Alexa en Siri.

Optima W R3 Wifi en RF opbouw programmeerbare thermostaat, USB voeding,
tuya compatible, inclusief RF ontvanger

Deze draadloze opbouwthermostaat is ontwikkeld om
elektrische en conventionele verwarmingssystemen met een
ingestelde temperatuur en tijd in en uit te schakelen. De
thermostaat kan componenten via WIFI of RF aan sturen, de
thermostaat kan, desgewenst, via de app TUYA worden
bediend.

€ 30.86

€ 71.35

€ 114.29
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Opbouw thermostaten

Optima W Exclusive, wifi en RF thermostaat, opbouw, tuya compatible, inclusief
RF ontvanger

De Optima W Exclusive opbouw thermostaat is ontwikkeld
om elektrische-en conventionele verwarmingsinstallaties te
kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde
temperatuur en tijd. De thermostaat is te koppelen met een
app van Tuya, hierdoor kunnen er diverse koppelingen
worden gemaakt met andere apparaten via Tuya en /of
IFTTT.  Deze thermostaat heeft ook een build-in RF
ontvanger.

€ 138.97
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Plugin thermostaten

SCHLOSS plugin thermostaat electronisch mechanisch en geschikt voor
verwarmen of koelen

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

SCHLOSS plugin thermostaat elektronisch mechanisch en geschikt voor
verwarmen of koelen met externe sensor

Super eenvoudige analoge plugin thermostaat, welke kan
worden toegepast om bijvoorbeeld elektrische
verwarmingselementen op basis van temperatuur te kunnen
schakelen.De plugin thermostaat kan een belasting
schakelen van 16A @230V.De plugin thermostaat is
leverbaar in randaarde!

TC200 GS met randaarde, NIET programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 52.45

€ 54.92

€ 52.45
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Plugin thermostaten

TC200 FR met penaarde, NIET programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC300 GS met randaarde, programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

TC300 FR met penaarde, programmeerbare plugin thermostaat

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen. De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V. De plugin thermostaten zijn leverbaar in randaarde
of penaarde!

€ 52.45

€ 55.54

€ 55.54
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Plugin thermostaten

TC500 GS , plugin thermostaat pompschakelaar met randaarde en sensor

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen.       De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V.       De plugin thermostaten zijn leverbaar in
randaarde of penaarde.

TC500 FR met penaarde, plugin thermostaat pompschakelaar, externe en ruimte
sensor

De 2HEAT plugin thermostaten kunnen worden toegepast
om bijvoorbeeld elektrische verwarmingselementen op basis
van temperatuur te kunnen schakelen.       De plugin
thermostaten kunnen een belasting schakelen van 16A
@230V.       De plugin thermostaten zijn leverbaar in
randaarde of penaarde.

Optima W TC500 WiFi plugin thermostaat randaarde, pompschakelaar,
programmeerbaar, tuya compatible

De 2HEAT TC500 (Pompschakelaar EN thermostaat) is
ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele
vloerverwarmingsystemen maar ook bij andere soorten
verwarming- en koelsystemen. De 2HEAT TC500 is een
volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft
waardor deze thermostaat bijna overal kan worden
toegepast.

€ 58.62

€ 58.62

€ 71.35
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RF Optima W PLUS

RF OPTIMA W R2 Plus thermostaat, RF 868Mhz bi-directioneel

RF OPTIMA W R2 Plus is een draadloze RF 868Mhz batterij
gevoede bi-directionele thermostaat welke geschikt is te
gebruiken met de TC20, TC25, TC30, TC35, TC60, TC65. Via
één van de ontvangers kan er een verbinding tot stand
worden gebracht met de TUYA of SMARTLIFE app. De 
thermostaat kan meerdere RF 868Mhz ontvangers
schakelen.

TC 25 opbouw ontvanger RF WiFi 10A zonder externe sensor

TC 25 opbouw ontvanger RF WiFi 10A zonder externe
sensor

TC 30 opbouw ontvanger RF WiFi 10A MET externe sensor

TC 30 opbouw ontvanger RF WiFi 10A met externe sensor

€ 52.64

€ 54.45

€ 59.90
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RF Optima W PLUS

TC 35 inbouw ontvanger RF WiFi 16A zonder externe sensor

TC 35 inbouw ontvanger RF WiFi 16A zonder externe sensor

€ 54.45



109

www.elektrischverwarmen.eu



LVS vloerverwarming BV

CATALOG

www.elektrischverwarmen.eu



Indice Categorie
Kabels en Matten 1 ......................................................................................................... 
1mm kabel FEP 2 ............................................................................................................. 
1, 3 en 13mm Aluminium folie 6 ................................................................................... 
3mm matten MDIR 14 ..................................................................................................... 
3mm kabels SDIR 19 ....................................................................................................... 
3mm kabels SIL 24 .......................................................................................................... 
4mm matten MHH 30 ...................................................................................................... 
5mm kabels GB5 35 ........................................................................................................ 



1
Kabels en Matten

ADPSV 17.2mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 340W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 73.18



2
1mm kabel FEP

FEP 1mm, 230V-16mtr-165W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-27mtr-275W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-44mtr-450W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 20.96

€ 27.73

€ 40.09



3
1mm kabel FEP

FEP 1mm, 230V-64mtr-640W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-78mtr-785W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-87mtr-870W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 48.73

€ 65.40

€ 76.51



4
1mm kabel FEP

FEP 1mm, 230V-106mtr-1068W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-157mtr-1580W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-184mtr-1847W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 82.07

€ 114.13

€ 145.62



5
1mm kabel FEP

FEP 1mm, 230V-232mtr-2323W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

FEP 1mm, 230V-279mtr-2789W verwarmingsdraad zonder aansluitkabel, 10W/mtr

Een dunne (

€ 180.18

€ 327.35



6
1, 3 en 13mm Aluminium folie

DFM 50x300cm 225W 230V, aluminium laminaatverwarming 150W per vierkante
meter

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

DFM 50x600cm 450W 230V, aluminium laminaatverwarming 150W per vierkante
meter

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

DFM 50x900cm 675W 230V, aluminium laminaatverwarming 150W per vierkante
meter

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

€ 97.83

€ 145.69

€ 211.13
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DFM 50x1000cm 750W 230V, aluminium laminaatverwarming 150W per vierkante
meter

Dun verwarmingselement gebaseerd op een FEP
verwarmingskabel met een dikte van 1mm welke omwikkeld
is met aan beide zijdes aluminium. De omwikkeling van
aluminium draagt bij tot een goede warmteverdeling en is
vrij van elektrische straling.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 50cm 230Vac 30W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 50cm.
Het vermogen is 30Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 100cm 230Vac 60W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 100cm.
Het vermogen is 60Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

€ 211.13

€ 40.73

€ 48.13
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 150cm 230Vac 90W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 150cm.
Het vermogen is 90Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 200cm 230Vac 120W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 200cm.
Het vermogen is 120Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 250cm 230Vac 150W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 250cm.
Het vermogen is 150Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

€ 55.54

€ 62.94

€ 70.35
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 300cm 230Vac 180W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 300cm.
Het vermogen is 180Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 350cm 230Vac 210W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 350cm.
Het vermogen is 210Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 400cm 230Vac 240W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 300cm.
Het vermogen is 180Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

€ 77.75

€ 85.53

€ 94.08
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 450cm 230Vac 270W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 450cm.
Het vermogen is 270Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu 30cm x 500cm 230Vac 300W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen.De breedte van dit element is 30cm, lengte 500cm.
Het vermogen is 300Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 50cm 230Vac 30W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 50cm. Het
vermogen is 30Watt bij een aansluitspanning van 230Vac.De
DIHS plafond wandverwarming kan worden geniet tegen
raggels of met dubbelzijdige tape tegen een metalen profiel
aan.

€ 103.49

€ 113.84

€ 59.24
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 100cm 230Vac 60W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 100cm. Het
vermogen is 60Watt bij een aansluitspanning van 230Vac.De
DIHS plafond wandverwarming kan worden geniet tegen
raggels of met dubbelzijdige tape tegen een metalen profiel
aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 150cm 230Vac 90W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 150cm. Het
vermogen is 90Watt bij een aansluitspanning van 230Vac.De
DIHS plafond wandverwarming kan worden geniet tegen
raggels of met dubbelzijdige tape tegen een metalen profiel
aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 200cm 230Vac 120W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 200cm. Het
vermogen is 120Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

€ 66.65

€ 74.05

€ 81.46
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 250cm 230Vac 150W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 250cm. Het
vermogen is 150Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 300cm 230Vac 180W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 300cm. Het
vermogen is 180Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 350cm 230Vac 210W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 350cm. Het
vermogen is 210Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

€ 82.69

€ 90.10

€ 99.11
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1, 3 en 13mm Aluminium folie

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 400cm 230Vac 240W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 400cm. Het
vermogen is 240Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 450cm 230Vac 270W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 450cm. Het
vermogen is 270Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

DIHS wand plafondverwarming alu PRO 30cm x 500cm 230Vac 300W

De DIHS wand en plafondverwarming bestaat uit meerdere
lagen aluminium en een verwarmingselement op basis van
siliconen. Is voorzien van 10mm alu reflectie isolatie.De
breedte van dit element is 30cm, lengte 500cm. Het
vermogen is 300Watt bij een aansluitspanning van
230Vac.De DIHS plafond wandverwarming kan worden
geniet tegen raggels of met dubbelzijdige tape tegen een
metalen profiel aan.

€ 109.02

€ 119.92

€ 131.91
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3mm matten MDIR

3mm mat E-mat MDIR 50X100 0,5m2 75W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht. calculator

3mm mat E-mat MDIR 50X200 1m2 155W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X300 1,5m2 232,5W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 60.91

€ 78.74

€ 103.68
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3mm matten MDIR

3mm mat E-mat MDIR 50X400 2m2 310W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X500 2,5m2 387,5W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X600 3m2 465W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 128.64

€ 146.44

€ 167.83
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3mm matten MDIR

3mm mat E-mat MDIR 50X800 4m2 620W 230vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X1000 5m2 775W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X1200 6m2 930W 230vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 207.03

€ 264.05

€ 305.04
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3mm matten MDIR

3mm mat E-mat MDIR 50X1400 7m2 1085W 230vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X1600 8m2 1240W 230vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X1800 9m2 1395W 230vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 331.76

€ 381.66

€ 403.04
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3mm matten MDIR

3mm mat E-mat MDIR 50X2000 10m2 1550W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat MDIR 50X2400 12m2 1860W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

3mm mat E-mat 50x3000 15m2 2325W 230Vac elektrische 3mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm of egaline

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 2.5 en 3.2mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.            De vloer dient geprimered te worden
(flevopol) zodat de mat goed hecht.

€ 442.25

€ 499.27

€ 606.17
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3mm kabels SDIR

Verwarmingskabel SDIR 3mm 200W 20mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel voor
in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 20
Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 300W 30mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel voor
in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 30
Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 400W 40mtr 230vac, dunne verwarmingskabel voor
in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 40
Meter.

€ 70.31

€ 81.54

€ 100.85
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3mm kabels SDIR

Verwarmingskabel SDIR 3mm 500W 50mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel voor
in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 50
Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 600W 60mtr 230Vac, SDIR dunne
verwarmingskabel voor in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 60
Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 700W 70mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel voor
in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 70
Meter.

€ 124.92

€ 144.79

€ 154.52
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3mm kabels SDIR

Verwarmingskabel SDIR 3mm 800W 80mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel voor
in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk. 80
Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 1000W 100mtr 230vac, dunne verwarmingskabel
voor in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
100 Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 1200W 120mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel
voor in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
120 Meter.

€ 184.94

€ 220.55

€ 239.24
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3mm kabels SDIR

Verwarmingskabel SDIR 3mm 1500W 150mtr 230vac, dunne verwarmingskabel
voor in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
150 Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 1600W 160mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel
voor in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
160 Meter.

Verwarmingskabel SDIR 3mm 1920W , dunne verwarmingskabel voor in de
tegellijm of egaline180mtr 230vac

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
180 Meter.

€ 289.25

€ 398.79

€ 439.12
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3mm kabels SDIR

Verwarmingskabel SDIR 3mm 2400W 243mtr 230Vac, dunne verwarmingskabel
voor in de tegellijm of egaline

MDIR/SDIR verwarmingskabel op kunststof haspel/rol, dikte
ca. 3mm, 10W/mtr. 2-conductor versie, 1-aansluitkabel (3-
aderig). Voorzien van aansluitkabel 300cm (flat
cable)Maximale belasting 20W/mtr CE en VDE keurmerk.
243 Meter.

€ 566.64
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3mm kabels SIL

SIL-10-1mtr-10W, siliconen verwarmingskabel 1meter 10W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-2mtr-20W, siliconen verwarmingskabel 2meter 20W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing, raam tracing etc.
Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C. Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-3mtr-30W, siliconen verwarmingskabel 3meter 30W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 9.57

€ 10.34

€ 10.50
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3mm kabels SIL

SIL-10-4mtr-40W, siliconen verwarmingskabel 4meter 40W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-5mtr-50W, siliconen verwarmingskabel 5meter 50W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-10-6mtr-60W, siliconen verwarmingskabel 6meter 60W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 11.48

€ 11.85

€ 12.26
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3mm kabels SIL

SIL-30-1mtr-30W, siliconen verwarmingskabel 1meter 30W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-2mtr-60W, siliconen verwarmingskabel 2meter 60W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-3mtr-90W, siliconen verwarmingskabel 3meter 90W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 9.57

€ 10.34

€ 10.71
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3mm kabels SIL

SIL-30-4mtr-120W, siliconen verwarmingskabel 4meter 120W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-5mtr-150W, siliconen verwarmingskabel 5meter 150W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-6mtr-180W, siliconen verwarmingskabel 6meter 180W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 11.48

€ 11.85

€ 12.26
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3mm kabels SIL

SIL-30-7mtr-210W, siliconen verwarmingskabel 7meter 210W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-8mtr-240W, siliconen verwarmingskabel 8meter 240W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

SIL-30-9mtr-270W, siliconen verwarmingskabel 9meter 270W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 12.86

€ 13.50

€ 14.18
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3mm kabels SIL

SIL-30-10mtr-300W, siliconen verwarmingskabel 10meter 300W, 230V

Siliconen verwarmingskabels worden veelal in de industrie
gebruikt maar ook voor allerlei andere toepassingen zoals
agro- en terra verwarming, deur tracing ,raam tracing
etc.Het grote voordeel van siliconen is dat dit materiaal een
hoge temperatuur kan verdragen namelijk 200~240'C.Deze
siliconen verwarmingskabels zijn voorzien van 2 x 1mtr
aansluitkabels, dubbel geïsoleerd.

€ 14.90
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4mm matten MHH

4mm mat MHH 50X200cm 1,0m2 140W 230V elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X320 1,6m2 224W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X420 2,1m2 294W 230vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 56.13

€ 86.67

€ 98.94
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4mm matten MHH

4mm mat MHH 50X540 2,7m2 378W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X680 3,4m2 476W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X760 3,8m2 532W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 108.39

€ 130.41

€ 149.21
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4mm matten MHH

4mm mat MHH 50X960 4,8m2 672W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X1140 5,7m2 798W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X1360 6,8m2 930W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 144.71

€ 201.45

€ 281.11
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4mm matten MHH

4mm mat MHH 50X1560 7,8m2 1092W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X1800 9m2 1260W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X2200 11m2 1540W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 281.11

€ 320.86

€ 347.34
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4mm matten MHH

4mm mat MHH 50X2540 12,7m2 1778W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X2800 14m2 1960W 230vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

4mm mat MHH 50X3200 16m2 2240W 230Vac elektrische 4mm
vloerverwarmingsmat voor in de tegellijm egaline of zand cement

Dunne vloerverwarmingsmat, dikte tussen de 4 en 5mm,
waarbij de kabel getaped is op het gaaswerk. Het gaas is
voorzien van een plaklaag waardoor deze makkelijk
verwerkbaar is.

€ 390.43

€ 475.59

€ 575.88



35
5mm kabels GB5

GB5 130-11 IP68 11mtr 130W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

GB5 220-18 IP68 18mtr 220W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

GB5 300-25 IP68 25mtr 300W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

€ 46.47

€ 54.46

€ 84.88
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5mm kabels GB5

GB5 470-39 IP68 39mtr 470W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

€ 85.62
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5mm kabels GB5

GB5 815-63 IP68 63mtr 815W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

GB5 1040-86 IP68 86mtr 1040W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

GB5 1800-155 IP68 155mtr 1800W 230V, 5mm dik

De GB5 verwarmingskabel op rol heeft een vermogen van ca
12W/mtr en een dikte van 5mm. Deze kabel kan zowel voor
binnen als buiten worden toegepast. Betreft een 2 conductor
versie, ofwel één aansluitkabel, 3 aderig met een lengte van
250cm. calculator

€ 140.38

€ 212.96

€ 329.08
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6mm kabels ADPSV

ADPSV 8.3mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 160W 230vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 14.0mtr 6mm verwarmingskabel 20W pm 270W 230V zand cement of
beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 17.2mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 340W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 63.66

€ 66.94

€ 73.18
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6mm kabels ADPSV

ADPSV 22.5mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 450W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 27.4mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 540W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 32mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 640W 230vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 84.15

€ 109.94

€ 122.10
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6mm kabels ADPSV

ADPSV 39mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 780W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 43mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 870W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 53mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 1070W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 151.73

€ 160.30

€ 178.81
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6mm kabels ADPSV

ADPSV 64mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 1290W 230vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 79mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 1580W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 92mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 1850W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

€ 214.07

€ 241.29

€ 297.38
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6mm kabels ADPSV

ADPSV 117mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 2300W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

ADPSV 141mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 2750W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

ADPSV verwarmingskabel op rol met waterdichte
krimpmoftechniek  tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze
universele kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming
en opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC,
EN en UL gekeurd.

SHTL 150mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 3140W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 355.82

€ 450.11

€ 448.56
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6mm kabels ADPSV

SHTL 170mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 3470W 230vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL 195mtr 6mm verwarmingskabel 20W per mtr 3960W 230Vac, robuuste
verwarmingskabel voor in zand cement of beton

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 529.58

€ 609.02
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6mm kabels SHTL

SHTL 6mm 6mtr verwarmingskabel 30W/mtr 180W, 230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-10mtr-300W, 230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-16mtr-480W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 49.96

€ 62.56

€ 78.26
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6mm kabels SHTL

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-21mtr-630W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-25mtr-750W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-32mtr-960W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 92.65

€ 108.99

€ 137.47
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6mm kabels SHTL

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-41mtr-1230W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-49mtr-1470W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-57mtr-1710W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 155.38

€ 184.56

€ 216.93



48
6mm kabels SHTL

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-70mtr-2100W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-82mtr-2460W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-98mtr-2940W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 259.66

€ 301.74

€ 360.23



49
6mm kabels SHTL

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-112mtr-3360W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-125mtr-3750W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-140mtr-4200W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 407.43

€ 453.02

€ 533.51



50
6mm kabels SHTL

SHTL-6mm-verwarmingskabel-30W/mtr-160mtr-4800W ,230Vac, opritverwarming,
vorstvrij

SHTL verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd.

€ 611.13



51
7x5mm kabels TLBE

TLBE 7x5mm 7mtr verwarmingskabel 15W/mtr 105W, 230Vac, 504ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 9.5mtr verwarmingskabel 16W/mtr 150W, 230Vac, 353ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 12.5mtr verwarmingskabel 17W/mtr 210W, 230Vac, 252ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

€ 47.57

€ 58.10

€ 70.76



52
7x5mm kabels TLBE

TLBE 7x5mm 15.5mtr verwarmingskabel 17W/mtr 260W, 230Vac, 203ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 21mtr verwarmingskabel 17W/mtr 350W, 230Vac, 151ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 27mtr verwarmingskabel 17W/mtr 460W, 230Vac, 115ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

€ 71.74

€ 85.07

€ 99.78



53
7x5mm kabels TLBE

TLBE 7x5mm 33mtr verwarmingskabel 17W/mtr 560W, 230Vac, 94ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 42mtr verwarmingskabel 17W/mtr 730W, 230Vac, 72ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 55mtr verwarmingskabel 17W/mtr 980W, 230Vac, 54ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

€ 116.58

€ 142.52

€ 185.57



54
7x5mm kabels TLBE

TLBE 7x5mm 71mtr verwarmingskabel 18W/mtr 1265W, 230Vac, 42ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 84mtr verwarmingskabel 18W/mtr 1500W, 230Vac, 35ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 102mtr verwarmingskabel 18W/mtr 1855W, 230Vac, 29ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

€ 240.71

€ 295.59

€ 392.27



55
7x5mm kabels TLBE

TLBE 7x5mm 131mtr verwarmingskabel 18W/mtr 2530W, 230Vac, 21ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

TLBE 7x5mm 159mtr verwarmingskabel 18W/mtr 2860W, 230Vac, 20ohm
verwarmingskabel

TLBE verwarmingskabel op rol met fabriekmatige spuitmof
techniek tbv eindstuk en aansluitkabel.Deze universele
kabel kan worden gebruikt voor vloerverwarming en
opritverwarming. Water- en stofdichtheid IP67.CE, IEC, EN
en UL gekeurd. Dikte 7x5mm.

€ 408.05

€ 499.52



56
7mm kabel MADPSP, asfalt

MADPSP 6mm 0,6ohm per meter, geschikt voor opritverwarming asfalt
verwerking

MADPSP 6mm 0,6ohm per meter, geschikt voor
opritverwarming asfalt verwerking. Minimale afname is
100mtr.

MADPSP 6mm 0,36 ohm per meter, geschikt voor opritverwarming asfalt
verwerking

MADPSP 6mm 0,36 ohm per meter, geschikt voor
opritverwarming asfalt verwerking. Minimale afname is
100mtr.

MADPSP 6mm 0,25 ohm per meter, geschikt voor opritverwarming asfalt
verwerking

MADPSP 6mm 0,25 ohm per meter, geschikt voor
opritverwarming asfalt verwerking. Minimale afname is
100mtr.

€ 3.00

€ 3.00

€ 3.00



57
7mm kabel MADPSP, asfalt

MADPSP 6mm 0,183 ohm per meter, geschikt voor opritverwarming asfalt
verwerking

MADPSP 6mm 0,183 ohm per meter, geschikt voor
opritverwarming asfalt verwerking. Minimale afname is
100mtr.

Haspel voor MADPSP, af fabriek kabel op houten haspel, per ohmse waarde

Haspel voor MADPSP, af fabriek kabel op houten haspel, per
ohmse waarde

Aansluitkabel voor MADPSP, 2x1.5mm2, prijs per meter

Aansluitkabel voor MADPSP, 2x1.5mm2, prijs per meter.
Levering af fabriek. Levertijd 2-3 weken.

€ 3.15

€ 55.54

€ 3.15



58
4x9mm vorstvrij kabel DF-ETM

Vorstbeveiliging -DF-2-24, 24-36W, met ingebouwde thermostaat, 230V

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-4-48, 48-72W, met ingebouwde thermostaat, 230Vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-8-96, 96-144W, met ingebouwde thermostaat, 230vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 46.10

€ 53.32

€ 61.54



59
4x9mm vorstvrij kabel DF-ETM

Vorstbeveiliging -DF-12-144, 144-216W, met ingebouwde thermostaat, 230vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-14-168, 168-252W, met ingebouwde thermostaat, 230vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-18-216, 216-324W, met ingebouwde thermostaat, 230Vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 75.84

€ 84.89

€ 90.84



60
4x9mm vorstvrij kabel DF-ETM

Vorstbeveiliging -DF-25-300, 300-450W, met ingebouwde thermostaat, 230vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-36-432, 432-648W, met ingebouwde thermostaat, 230vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

Vorstbeveiliging -DF-48-576, 576-864W, met ingebouwde thermostaat, 230vac

De 2HEAT DUOFLEX heeft een vermogen van 12~17W/mtr
en is voorzien van fabriekmatige aanhechting. De interne
thermostaat schakelt het systeem in wanneer de
temperatuur lager uitvalt dan ca. +5'C, en schakelt het
systeem weer in bij ca. +15'C.

€ 110.13

€ 124.57

€ 153.25



61
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-50cm-151W-300cm, 230vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3960W-7920cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2420W-3227cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 116.03

€ 1,760.88

€ 860.27



62
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-50cm-2810W-5620cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3140W-6280cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3470W-6940cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,246.50

€ 1,363.09

€ 1,541.10



63
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-50cm-250W-500cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-390W-780cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-505W-1000cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 155.79

€ 210.86

€ 256.03



64
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-50cm-620W-1240cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-790W-1580cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1000W-2000cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 313.36

€ 382.46

€ 460.44



65
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-50cm-1180W-2360cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1400W-2800cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1740W-3480cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 545.29

€ 639.40

€ 779.23



66
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-50cm-2000W-4000cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2420W-4840cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3960W-5280cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 909.39

€ 1,079.30

€ 1,402.47



67
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-50cm-2810W-3747cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3140W-4187cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3470W-4627cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 992.18

€ 1,078.90

€ 1,227.05



68
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-50cm-151W-200cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-250W-333cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-390W-520cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 102.46

€ 133.15

€ 175.56



69
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-50cm-505W-667cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-620W-827cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-790W-1053cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 206.69

€ 252.24

€ 310.96



70
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-50cm-1000W-1333cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1180W-1573cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1400W-1867cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 369.93

€ 438.49

€ 512.68



71
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-50cm-1740W-2320cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2000W-2667cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-151W-201cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 621.75

€ 728.37

€ 116.11



72
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-75cm-250W-335cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 155.91
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73
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-75cm-390W-523cm 230vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-505W-670cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-620W-831cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 211.06

€ 256.29

€ 313.67



74
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-75cm-790W-1059cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1000W-1340cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1180W-1581cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 382.87

€ 460.96

€ 545.89



75
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-75cm-1400W-1876cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1740W-2332cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2000W-2680cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 640.10

€ 780.11

€ 892.59



76
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-75cm-2420W-3243cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2810W-3765cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3140W-4208cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,080.54

€ 1,247.93

€ 1,364.69



77
6mm HTL mat

mat HTL 100W/m2-75cm-3470W-4650cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3960W-5306cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-151W-134cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,542.87

€ 1,762.89

€ 97.19



78
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-75cm-250W-223cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-390W-348cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-505W-447cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 127.56

€ 166.82

€ 199.58



79
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-75cm-620W-554cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-790W-706cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1000W-893cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 243.35

€ 293.27

€ 347.53



80
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-75cm-1180W-1054cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1400W-1251cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1740W-1554cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 412.06

€ 481.32

€ 582.77



81
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-75cm-2000W-1787cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2420W-2162cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2810W-2510cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 683.57

€ 806.06

€ 929.22



82
6mm HTL mat

mat HTL 150W/m2-75cm-3140W-2805cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3470W-3100cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3960W-3538cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,008.56

€ 1,149.32

€ 1,313.75



83
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-50cm-180W-120cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-300W-200cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-480W-320cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 92.78

€ 117.64

€ 151.37



84
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-50cm-630W-420cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-750W-500cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-960W-640cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 134.28

€ 209.96

€ 260.62



85
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-50cm-1230W-820cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1470W-980cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1710W-1140cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 304.95

€ 357.81

€ 416.78



86
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-50cm-2100W-1400cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2460W-1640cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2940W-1960cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 499.56

€ 578.90

€ 687.33



87
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-50cm-3360W-2240cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-3750W-2500cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-4200W-2800cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 777.79

€ 863.74

€ 993.90



88
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-50cm-4800W-3200cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-180W-90cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-300W-150cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,134.46

€ 88.71

€ 110.85



89
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-50cm-480W-240cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-630W-315cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-750W-375cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 140.51

€ 120.02

€ 192.99



90
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-50cm-1470W-735cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1710W-855cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2100W-1050cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 324.55

€ 378.09

€ 452.05



91
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-50cm-2460W-1230cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2940W-1470cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-3360W-1680cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 523.36

€ 620.81

€ 701.76



92
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-50cm-3750W-1875cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-4200W-2100cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-4800W-2400cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 778.89

€ 898.86

€ 1,025.85



93
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-75cm-300W-134cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-180W-80cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-480W-214cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 117.69

€ 92.81

€ 151.46



94
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-75cm-630W-281cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-750W-335cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-960W-429cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 134.37

€ 210.09

€ 260.78



95
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-75cm-1230W-549cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-1470W-657cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-1710W-764cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 305.16

€ 358.06

€ 417.08



96
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-75cm-2100W-938cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-2460W-1099cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-2940W-1313cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 499.92

€ 579.32

€ 687.83



97
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-75cm-3360W-1501cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-3750W-1675cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-4200W-1876cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 778.36

€ 864.38

€ 994.61



98
6mm HTL mat

mat HTL 300W/m2-75cm-4800W-2144cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-180W-60cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-300W-101cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,135.27

€ 87.19

€ 108.33



99
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-75cm-480W-161cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-630W-211cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-750W-251cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 136.47

€ 114.73

€ 186.69



100
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-75cm-960W-322cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-1230W-412cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-1470W-492cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 230.83

€ 266.79

€ 312.20



101
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-75cm-1710W-573cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-2100W-704cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-2460W-824cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 363.73

€ 434.40

€ 502.56



102
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-75cm-2940W-985cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-3360W-1126cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-3750W-1256cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 596.11

€ 673.53

€ 747.39



103
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-75cm-4800W-1608cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-75cm-4200W-1407cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

witte stekker 10A, 2polig met randaarde en penaarde, 230Vac, recht

Witte stekker met randaarde. Maximaal 10A. recht. Zowel
voor randaarde als penaarde.

€ 985.53

€ 863.59

€ 6.95



104
6mm HTL mat

mat HTL 400W/m2-50cm-960W-480cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1230W-615cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

witte stekker 10A, 2polig met randaarde haaks, 230Vac, haaks

witte stekker 10A, 2polig met randaarde  haaks, 230Vac,
haaks

€ 238.90

€ 277.12

€ 6.95



105
HTL 50cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-50cm-151W-300cm, 230vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-250W-500cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-390W-780cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 116.03

€ 155.79

€ 210.86
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106
HTL 50cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-50cm-505W-1000cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-620W-1240cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-790W-1580cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 256.03

€ 313.36

€ 382.46



107
HTL 50cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-50cm-1000W-2000cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1180W-2360cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-1400W-2800cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 460.44

€ 545.29

€ 639.40



108
HTL 50cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-50cm-1740W-3480cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2000W-4000cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-2420W-4840cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 779.23

€ 909.39

€ 1,079.30



109
HTL 50cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-50cm-2810W-5620cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3140W-6280cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-50cm-3470W-6940cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,246.50

€ 1,363.09

€ 1,541.10



110
HTL 50cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-50cm-3960W-7920cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,760.88



111
HTL 50cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-50cm-151W-200cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-250W-333cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-390W-520cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 102.46

€ 133.15

€ 175.56



112
HTL 50cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-50cm-505W-667cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-620W-827cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-790W-1053cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 206.69

€ 252.24

€ 310.96



113
HTL 50cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-50cm-1000W-1333cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1180W-1573cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-1400W-1867cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 369.93

€ 438.49

€ 512.68



114
HTL 50cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-50cm-1740W-2320cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2000W-2667cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-2420W-3227cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 621.75

€ 728.37

€ 860.27



115
HTL 50cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-50cm-2810W-3747cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3140W-4187cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-50cm-3470W-4627cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 992.18

€ 1,078.90

€ 1,227.05



116
HTL 50cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-50cm-3960W-5280cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,402.47



117
HTL 75cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-75cm-151W-201cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-250W-335cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-390W-523cm 230vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 116.11

€ 155.91

€ 211.06



118
HTL 75cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-75cm-505W-670cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-620W-831cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-790W-1059cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 256.29

€ 313.67

€ 382.87



119
HTL 75cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-75cm-1000W-1340cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1180W-1581cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-1400W-1876cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 460.96

€ 545.89

€ 640.10



120
HTL 75cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-75cm-1740W-2332cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2000W-2680cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-2420W-3243cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 780.11

€ 892.59

€ 1,080.54



121
HTL 75cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-75cm-2810W-3765cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3140W-4208cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 100W/m2-75cm-3470W-4650cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,247.93

€ 1,364.69

€ 1,542.87



122
HTL 75cm, 100W/m2

mat HTL 100W/m2-75cm-3960W-5306cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 100W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,762.89



123
HTL 75cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-75cm-151W-134cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-250W-223cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-390W-348cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 97.19

€ 127.56

€ 166.82



124
HTL 75cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-75cm-505W-447cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-620W-554cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-790W-706cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 199.58

€ 243.35

€ 293.27



125
HTL 75cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-75cm-1000W-893cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1180W-1054cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-1400W-1251cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 347.53

€ 412.06

€ 481.32



126
HTL 75cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-75cm-1740W-1554cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2000W-1787cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-2420W-2162cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 582.77

€ 683.57

€ 806.06



127
HTL 75cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-75cm-2810W-2510cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3140W-2805cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 150W/m2-75cm-3470W-3100cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 929.22

€ 1,008.56

€ 1,149.32



128
HTL 75cm, 150W/m2

mat HTL 150W/m2-75cm-3960W-3538cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 150W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,313.75



129
HTL 50cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-50cm-180W-120cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-300W-200cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-480W-320cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 92.78

€ 117.64

€ 151.37



130
HTL 50cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-50cm-630W-420cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-750W-500cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-960W-640cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 134.28

€ 209.96

€ 260.62



131
HTL 50cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-50cm-1230W-820cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1470W-980cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-1710W-1140cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 304.95

€ 357.81

€ 416.78



132
HTL 50cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-50cm-2100W-1400cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2460W-1640cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-2940W-1960cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 499.56

€ 578.90

€ 687.33



133
HTL 50cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-50cm-3360W-2240cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-3750W-2500cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-50cm-4200W-2800cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 777.79

€ 863.74

€ 993.90



134
HTL 50cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-50cm-4800W-3200cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,134.46



135
HTL 50cm, 400W/m2

mat HTL 400W/m2-50cm-180W-90cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-300W-150cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-480W-240cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 88.71

€ 110.85

€ 140.51



136
HTL 50cm, 400W/m2

mat HTL 400W/m2-50cm-630W-315cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-750W-375cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-960W-480cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 120.02

€ 192.99

€ 238.90



137
HTL 50cm, 400W/m2

mat HTL 400W/m2-50cm-1230W-615cm 230 Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1470W-735cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-1710W-855cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 277.12

€ 324.55

€ 378.09



138
HTL 50cm, 400W/m2

mat HTL 400W/m2-50cm-2100W-1050cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2460W-1230cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-2940W-1470cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 452.05

€ 523.36

€ 620.81



139
HTL 50cm, 400W/m2

mat HTL 400W/m2-50cm-3360W-1680cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-3750W-1875cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 400W/m2-50cm-4200W-2100cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 701.76

€ 778.89

€ 898.86



140
HTL 50cm, 400W/m2

mat HTL 400W/m2-50cm-4800W-2400cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 400W/mtr en een breedte van 50cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 1,025.85



141
HTL 75cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-75cm-4200W-1876cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-180W-80cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-300W-134cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 994.61

€ 92.81

€ 117.69



142
HTL 75cm, 300W/m2

mat HTL 300W/m2-75cm-480W-214cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-630W-281cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

mat HTL 300W/m2-75cm-750W-335cm 230Vac, met grufast profiel

De Schloss mat HTL  is een 2-conductor verwarmingsmat
met een vermogen van 300W/mtr en een breedte van 75cm.
De kabel is verbonden met een metalen strip waardoor deze
beter op het beton e.d. blijft liggen.

€ 151.46

€ 134.37

€ 210.09
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www.elektrischverwarmen.eu


