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INFRAROOD-VERWARMING
Stel je een warme winterdag voor. Ondanks de
kou wordt je lichaam verwarmd door de zonnestralen. Je zou denken dat een verwarming
hetzelfde effect heeft... maar wanneer je een
verwarming aanzet in de kamer, zal de warme
lucht alléén opstijgen naar het plafond. De koude lucht blijft dan beneden hangen. Hierdoor
blijven de muren koud en vochtig.
Daarentegen zijn de infrarood panelen van
Glaswarmt wél vergelijkbaar met de zonnestralen. Deze infrarood panelen verwarmen
langzaam en geleidelijk de muren, objecten en
mensen in de ruimte. Het zorgt ervoor dat je
ruimte warm en aangenaam aanvoelt doordat
de warmte opgeslagen wordt in de omgeving.
Vervolgens wordt deze warmte weer afgegeven via de lucht in de ruimte.
Glaswarmt verwarmingen zijn design elektrische infrarood verwarmingen met hoge intensiteit die geschikt zijn voor zowel binnen
als overdekte buiten omgevingen en in badkamers. De infrarood panelen zijn makkelijk te
installeren en hebben geen onderhoud nodig.
Ze zijn compact, geluidloos, stijlvol en gemaakt
uit natuurlijke materialen die een modern alternatief zijn voor de traditionele en dure verwarmingssystemen. Zo kun je je huis of kantoor
tot 30% goedkoper verwarmen!
LEEF BINNEN NET ZO GEZOND ALS BUITEN
MET LUCHTSTERILISATIE
Bescherm uw werknemers, familieleden en
naasten door de lucht te reinigen.Maak ruimtes vrij van bacteriën, aerosolen en virussen.
Met onze Airflow UVC Luchtsterilisators ( pag
8 t/m 11) vermijdt u de directe en indirecte
blootstelling aan ultraviolette stralen met korte
golflengte (UVC 254 nm) en kunnen deze apparaten continu worden gebruikt, ook als er
mensen in de ruimte aanwezig zijn. Die lopen
dus geen enkel risico terwijl de lucht gezuiverd
wordt. Een van de meest geavanceerde toestellen om micro-organismen in de lucht te vernietigen en zo te zorgen voor een gezond binnenklimaat.

HYBRIDE BOARDS

Hybride infraroodpanelen zijn de ideale combinatie van stralingswarmte en convectie. Deze Hybride infraroodpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende wattages en maten. Deze hybride boards zijn voorzien van
een regelbare ingebouwde thermostaat en zijn zowel aan de wand ( horizontaal of verticaal) of staand te
gebruiken ( voetjes apart bestellen )

Artikelnr.

Afm.(mm)

Watt Kleur IP

060000600
046300910
046301250

600x600x40 600
1000x600x40 1000
1400x600x40 1400

Geschikt voor

Wit
Wit
Wit

IP44
IP44
IP44

8m²
12m²
18m²

Verticale montage:
046400910 1000x600x40 1000 Wit
046401250 1400x600x40 1400 Wit

IP44
IP44

12m²
18m²

www.glaswarmt.com
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Infrarood Panelen

Snel & efficiënt

www.glaswarmt.eu

PANELEN
Deze metalen panelen zijn overal te gebruiken als bij- en of hoofdverwarming.( let op de ruimte). Deze panelen zijn van verzinkt staal en voorzien van een hoog temperatuur poedercoating. Deze panelen zijn voorzien
van snoer en stekker en leverbaar in diverse maten. De standaardkleur is wit. Ze zijn geschikt voor wand- en
plafondmontage

046000270 - 300W . afm: 600x400x25mm wit rechte rand
046000450 - 450W . afm: 595x595x25mm wit rechte rand **
046000550 - 550W . afm: 1200x400x25mm wit rechte rand
046000700 - 700W . afm: 900x600x25mm wit rechte rand
046000900 - 900W . afm: 1195x595x25mm wit rechte rand **
046001100 - 1100W . afm: 1400x600x25mm wit rechte rand
** passen in systeem plafonds

060000001 046050529 046050513 046050530 -

tijd/ thermostaatklok TC 300
Draadloze thermostaat met ontvanger
Extra ontvanger voor draadloze thermostaat
Draadloze thermostaat met ontvanger

046020700
set van 2 handdoekdrogers
geschikt voor panelen 600 breed
046000004
Set voetsteunen voor panelen

www.glaswarmt.nl
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Infrarood Glas Panelen

Net iets anders

GLAS-PANELEN

Zie pag. 5

Artikelnr.
046200270 046200450 046200510 046200650 046200850 -

Afm.(mm)
270W - afm:
450W - afm:
510W - afm:
650W - afm:
850W - afm;

Watt Kleur
620x420x40mm
620x620x40mm
1220x420x40mm
920x620x40mm
1220x620x40mm

Glas wit
Glas wit
Glas wit
Glas wit
Glas wit

0460200700 set van 2 handdoekdrogers afm: 700mm
Deze infraroodpanelen zijn voorzien van carbon infraroodtechniek en gehard glas.

Artikelnr.

Afm.(mm)

Watt Kleur IP Geschikt voor

043045060
900x450x10 450 Wit
IP44
Voorzien van schakelaar en controle lampje

www.glaswarmt.nl
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Infrarood Radiant Heater Surya met UVC luchtsterilisatie
De Infrarood Radiant Heater Surya is de eerste hybride ultra snelle infrarood radiant heater die verwarmt
via pure straling of straling met convectie. Hij warmt zeer snel (in seconden) zowel gesloten als open ruimtes
op. De Surya kan ook met een UVC lucht sterilisatie module worden voorzien.

Ultra snelle infrarood Radiant Heater

Waar een traditioneel convectie apparaat de lucht verwarmt en een traditionele radiator fungeert als een
warmte beamer, combineert de Surya radiator deze voordelen. Bovendien sluit het eveneens de nadelen uit.
De SuninS infraroodverwarming realiseert een hogere energie-efficiëntie dan alle radiatoren. Dit gebeurt
door het gebruik van efficiëntere technologieën bij warmteoverdracht en koude warmte-uitwisseling.
Die hogere energie-efficiëntie dan alle andere radiatoren is het resultaat van een gloednieuwe infrarood
verwarmingstechnologie. Deze technologie wordt aangedreven door uni-directionele warmteoverdracht en
lucht-schermtechnologie, ondersteund door een unieke bio-silica oppervlaktetechnologie.
Surya is meer dan een warmtestraler, het is het eerste hybride verwarmingssysteem ter wereld :
Combineert de beide voordelen van straling en convectiewarmte.
Aangedreven door IOT-sensoren en logische circuits, kan Surya werken in verschillende modi, geoptimaliseerd voor verwarmingsdoeleinden zowel voor binnen als buiten.
Surya is meer dan een ruimte opwarmer, het is een platform dat bedoeld is om de hele leefklimaat atmosfeer te verbeteren.
Met moderne geavanceerde technologieën om de elektromagnetische spectrums van het natuurlijke zonlicht opnieuw te realiseren; Surya creëert een ongeëvenaard comfort, een schoon en gezond woonklimaat in
uw huis en kantoor.
Zoals geen ander
SuninS-Surya geeft om energiebesparing, om jou en de omgeving waarin je leeft.
SuninS-Surya biedt niet alleen een rijke stralingswarmte, maar ook een gezond en warm binnenklimaat.
Het verlagen van uw jaarlijkse verwarmingskosten is de primaire service, maar niet de enige.
Gebruiksvriendelijke montage en bediening
De Surya realiseert stralingswarmte in een zeer brede hoek, en tot 4,5m afstand, om zodoende een comfortabele omgeving en aangename gevoelswarmte te creëren. De Surya Radiant Heater wordt bediend met
een intelligent en automatisch warmtemanagement systeem voor een energiezuinige opwarming van een
ruimte.
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SuninS Surya TU
SuninS Surya TU

Sterilisatie van de luchtstroom en de
omgeving, geïnspireerd door de zon.

043000090 Model HS 1200W afm: 303 x 503 x 22 (+50). Geschikt voor 10m²
043000091 Model HS 2400W afm: 303 x 1003 x 22 (+50). Geschikt voor 20m²
043000092 Model SS 1200W afm: 303 x 503 x 22 (+50). Geschikt voor 10m²
043000093 Model SS 2400W afm: 303 x 1003 x 22 (+50). Geschikt voor 20m²
043000058
043000095
043240009
043240018

Thermostaat + Remote controle module wit ( Enkel voor SS Modellen)
Thermostaat + Remote controle module zwart. ( Enkel voor SS modellen)
LED Module 9W
LED Module 18W

www.glaswarmt.nl
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Solo Airflow UVC sterilisator
KRACHTIG WAPEN TEGEN VIRUSSEN, MICRO-ORGANISMEN EN AEROSOLEN
Het apparaat steriliseert lucht door middel van UV-licht en foto-ionisatie. Het is een krachtig wapen in de
strijd tegen virussen etc. De afmeting van het apparaat is 28 op 64 centimeter en kan een ruimte tot 85m³ op
een uur tijd steriliseren terwijl je dus in de ruimter actief kunt blijven. Dat is niet alleen goed nieuws voor zorginstellingen, maar ook voor tal van andere sectoren. Denken we maar aan het probleem van het verluchten
en virusvrij houden van klaslokalen, de toenemende hygiënische eisen waarmee de horeca geconfronteerd
wordt, zuiver houden van kamers in zorg- of woonzorgcentra, het bij elkaar zitten van veel mensen in een
ruimte.Hiermee kunnen ook particulieren hun huis virusvrij houden.

Airflow UVC voor SuninS Surya

Kenmerken van de Airflow UVC voor SuninS

* Vermindert de aanwezigheid van bacteriën, schadelijke micro-organismen en aerosolen dankzij een
intens gebruik van UVC
* Bevat drie aparte kamers die de werking ondersteunen, namelijk de compressiekamer, de reinigings kamer en een kamer voor foto-ionisatie
* De perfecte combinatie tussen vakmanschap en minimalistisch ontwerp
Product
Afmeting
Gewicht
Spanning
Vermogen
Reinigt
Artikelnr:
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Airflow UVC
280 x 580 x 65mm
4 kg
220V/50 Hz
50W
85m3 per uur
043000060 met rechte rand wit
043000062 met rechte rand zwart
043000061 met schuine rand wit
043000063 met schuine rand zwart

Product
Afmeting
Gewicht
Spanning
Vermogen
Reinigt 265m3
Artikelnr:

Airflow UVC ( inbouw )
300 x 600 x 70 mm
4 kg
220V/50 Hz
50W
per uur in comb. met SuninS
043000094 inbouw wit

Meer info:
kijk op: www. glaswarmt.nl
en download de folder UVC Sterilisatie

Guard UVC Luchtsterlisator
De Guard UVC luchtsterilisator wordt binnen gebruikt om
ziekteverwekkers in de lucht te bestrijden. De mensen
moeten de ruimte tijdens de werking ervan niet verlaten.
Het concept is dus om ziekteverwekkers in de kamer te
doden vooraleer ze het menselijk lichaam via de lucht
(ademhaling) binnendringen.
De Guard is geschikt voor scholen, kantoren, ziekenhuiskamers, ouderenkamers, hotelkamers, restaurants,
dokters- en tandartskabinetten, en ook in privéruimtes
zoals salons, slaapkamers of badkamers. Kortom, in elke
binnenruimte waar mensen samen zijn!
Meer kenmerken van de Guard UV-C luchtsterilisator:
Vermindert de aanwezigheid van bacteriën, schadelijke
micro-organismen en aerosolen dankzij een intens gebruik van UV-C als krachtige sterilisator.
Concurrenten maken vaak gebruik van een filter; Infralia
gebruikt geen filter. Een filter is namelijk een perfecte
broedplaats voor schadelijke micro-organismen.
Efficiënt: De UV-C Lucht sterilisator vermindert de aanwezigheid van schadelijke bacteriën, virussen en andere
micro-organismen in aerosolen. Dit is te danken aan
intensief UV-C-gebruik van 2 dubbele UVC-kiemdodende
lampen, samen met foto-ionisatie, geïnstalleerd in drie
aparte compartimenten in de unit.
Veilig: Sterilisatie met 254nm UV-C lampen die geen ozon
genereren. De UV-C lampen zijn geïnstalleerd in semi-gesloten desinfectiekamers, waardoor direct huid- of oogcontact wordt vermeden.
Stil: Stille ventilator met hoge prestaties, met werkgeluid van minder dan 30 dB. Voldoet aan de eisen van
de EU-richtlijnen voor nachtlawaai voor lawaai in de
slaapomgeving. Volgens onderzoek is het gemakkelijker
voor mensen om comfortabel te slapen terwijl het omgevingsgeluid lager is dan 30 dB.
Eenvoudig te gebruiken: Afstandsbediening met één
knop, automatische circulatie-werkmodus via wifi of
spraakbesturing. Iedereen kan 24 uur per dag genieten
van automatisch gereinigde lucht, zonder ingewikkelde
handelingen. Geen verbruiksartikelen nodig. Deze UV-C
luchtreiniger kan lange tijd worden gebruikt, er zijn geen
vervangende onderdelen nodig.
Lichtgewicht: De filterloze stille UV-C luchtreiniger is
slechts 7 cm dik en de hele machine weegt slechts 5 kg.
Het kan eenvoudig aan de muur of het plafond van elke
kamer worden geïnstalleerd.
De Infralia UV-C Sterilisator kan de lucht in een ruimte
van 85m³ binnen een uur volledig desinfecteren.

Product
Afmeting
Gewicht
Spanning
Vermogen
Reinigt 85m3
Artikelnr:

Guard UVC
295x480x68mm
5 kg
220V/50 Hz
50W
per uur
043000104 Staand wit

www.glaswarmt.nl
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Spiegel verwarming

Mooi uitzicht

GW-ICSP-IR SPIEGELS

De spiegelverwarming bestaat uit 6 mm EVG ( Enkelvoudig Veiligheids Glas ) met infrarood verwarming, de
zijkanten gepolijst en gemonteerd op een zwart glanzend metalen frame. Deze spiegelpanelen hebben dezelfde eigenschappen als de normale infrarood panelen. Alles is compleet met kabel en stekker. Uitermate
geschikt voor badkamers.
Artikelnr.

Afm.(mm)

Watt

Kleur

IP

060060202
060060204
060060606
060060208

620x620x25
1220x420x25
920x620x25
1220x620x25

450
550
700
900

Spiegel
Spiegel
Spiegel
Spiegel

IP44
IP44
IP44
IP44

Geschikt voor
10m²
11m²
15m²
20m²

Op diverse manieren regelbaar
zie pag. 5

Uitgebreide informatie vindt u op: www.spiegelverwarming.com
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Badkamer Panelen &
Handdoekdrogers

Luxe warmte in bad

SUNIN X SPIEGELVERWARMER
De SuninX infrarood spiegel verwarmer met handdoekdroger is een multifunctionele verwarming voor de
badkamer. Naast de functie van verwarming is deze verwarmer tegelijkertijd een spiegel, zorgt hij voor
verlichting en doet hij dienst als handdoekdroger. De SuninX infrarood spiegelverwarmer is voorzien van
LED-verlichting en handdoekhouders, en is volledig gemaakt uit roestvrij staal. Dankzij zijn draadloze bediening is hij uitermate gebruiksvriendelijk. Dit type infraroodverwarming is aangenaam en gezond want
hij zorgt voor sterilisatie van de lucht. Je kan de verschillende zones van de verwarmer apart bedienen voor
warmte op maat.

SuninX Smart lighting en Heating system
Deze infrarood verwarming combineert 6 technologieën in 1 apparaat.

043201602 300 x 1200mm 2xLED circuit/ 2 x handdoekrek
043201603 600 x 700mm 2xLED circuit/ 2 x handdoekrek
043201604 600 x 1200mm 4xLED circuit/ 3 x handdoekrek

Voor meer uitgebreide informatie over dit product:
ga naar onze speciale website:
www.spiegelverwarming.com

• IOT Verbinding
• Touch knoppen
• LED circuits
• Draadloos WIFI
• Afstandsbediening
• Thermostaat
• Met handdoekrek(ken)

www.glaswarmt.nl
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Het hoofddoel van de GW Dry Verwarming/
handdoekdroger is comfort.
Gebruikersgemak, milieuvriendelijkheid en stijlvolle esthetiek zijn drie voordelen van dit innovatieve product.
De functionaliteit van de verwarmde handdoekhouder wordt gegarandeerd door de snelle opwarming van het glaspaneel en de ergonomische
railing voor handdoeken. De veiligheid van de
bediening wordt bevestigd door het Europese
certificaat met beschermingsklasse IP54.
Deze innovatieve productlijn omvat twee soorten handdoekhouders:
Met één verwarmingszone:
GW Dry Side
Met twee verwarmingszones:
GW Dry Double
* Kenmerken van GW Dry
* Knappe, langgerekte proporties.
* Tweedelig qua kleur:
* Wit kader / helder glas of spiegel.

GW DRY VVERWARMING/ HANDDOEKDROGERS
GW Dry Double ( F )
043000033
Vermogen:
1 x zone 520W
2 x zone 230W
Afmeting: 44 x 145 cm
Geschikt voor: 15 m2
Temperatuur: 60°C
Voor wandmontage
Incl. 1 x handdoekrek*
*Kan los nabesteld worden
GW Dry Side
043000030
GW Dry Double ( M )
043000034
Spiegel
Vermogen:
1 x zone 520W
2 x zone 230W
Afmeting: 44 x 145 cm
Geschikt voor: 15 m2
Temperatuur: 60°C
Voor wandmontage
Incl. 1 x handdoekrek*
*Kan los nabesteld worden

Vermogen: 600 W
Afmeting: 67 x 103 cm
Aan/ uit schakelaar
Geschikt voor: 15 m2
Temperatuur: 80-90°C
Voor wandmontage
Incl. 1 x handdoekrek*
*Kan los nabesteld worden

GW Dry Side ( M )
043000032
Spiegel
Vermogen: 600 W
Afmeting: 67 x 103 cm
Aan/ uit schakelaar
Geschikt voor: 15 m2
Temperatuur: 80-90°C
Voor wandmontage
Incl. 1 x handdoekrek*
* Kan los nabesteld worden

GW Dry Side ( F )
043000031
Vermogen: 600 W
Afmeting: 67 x 103 cm
Aan/ uit schakelaar
Geschikt voor: 15 m2
Temperatuur: 80-90°C
Voor wandmontage
Incl. 1 x handdoekrek*
* Kan los nabesteld worden

www.glaswarmt.nl
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Blacklight Heaters

Een nieuw design

SLIMLINE HEATERS
Infraroodverwarming is ook zeer geschikt voor het verwijderen van vocht en schimmels en verwijdert de
sporen waardoor het vocht niet terugkeert. Infraroodverwarming biedt ook verschillende gezondheidsvoordelen en is ideaal voor mensen met exzema, psoriasis of dermatitis. Het is ook goed voor reuma, artritis en
gewrichtsaandoeningen, en vooral goed voor oudere mensen en mensen die makkelijk kou vatten.
De temperatuur van de Slimline kan worden geregeld met de afstandsbediening.
De Slimline Infrarood Radiant Heater.
is een slank, stijlvol en ultra modern infrarood verwarmingspaneel, uitermate
geschikt voor alle binnenruimtes, zoals
woonkamers, badkamers, kantoren, keukens, tuinkamers, terrassen en zelfs ruimtes met weinig of geen isolatie. Het elektrisch vermogen wordt zeer snel omgezet
in warmte, zodat uw ruimte overal snel
warm wordt.

Specifieke kenmerken :
High-end design, unieke slanke structuur
LED display met afstandsbediening
Veiligheid tegen oververhitting
IPX4
Kabel 1,5m ( 3000W voor directe aansluiting )
Materiaal: vlak aluminum verwarmingselement;
Muurbevestiging boven 1.8 meter hoogte geeft een wijde warmte radiatie.
Temperatuur instelling tussen 5°C-36C°
Geschikt voor alle binnenruimtes, badkamers, veranda’s etc.
Certificaties: CE/SAA/RoHs/ISO9001
Ook te bedienen via Wifi
Model
THE-1800 Black
THE-2400 Black
THE-3000 Black

Artikelnr.
043180030
043240030
043300030

Voltage
230
230
230

Vermogen
1800W
2400W
3000W

Lengte

Hoogte

Diepte

1200mm
1500mm
1800mm

150mm
150mm
150mm

63mm
63mm
63mm

Geschikt voor
10m²
20m²
30m²

Kleur
zwart
zwart
zwart

www.glaswarmt.eu
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FLATSCREEN HEATERS

De Flatscreen Infrarood Radiant Heater is een infrarood verwarmingspaneel met een nieuw design, die uw
kamer opwarmt zoals de zon de aarde opwarmt. Het elektrisch vermogen wordt zeer snel omgezet in warmte, zodat uw kamer overal snel warm wordt.
Met een ingebouwde programmeerbare thermostaat zijn er geen installatiekosten, dus u kunt hem eenvoudig op de muur of aan het plafond installeren, aansluiten en binnen enkele seconden voelt u direct warmte
en brengt u de ruimte op de temperatuur die u wilt!
Door de directe warmte werkt de Flatscreen
radiant heater bijzonder goed voor alle binnenruimtes, zoals woonkamers, badkamers, kantoren, keukens, tuinkamers en zelfs ruimtes met
weinig of geen isolatie.
Infraroodverwarming is ook zeer geschikt voor
het verwijderen van vocht en schimmels en
verwijdert de sporen waardoor het vocht niet
terugkeert.
Infraroodverwarming biedt ook verschillende
gezondheidsvoordelen en is ideaal voor mensen
met exzema, psoriasis of dermatitis. Het is ook
geschikt voor reuma, artritis en gewrichtsaandoeningen, en vooral goed voor oudere mensen en mensen die makkelijk kou vatten.

Specifieke kenmerken :
High-end design, unieke structuur
Groot LED display met afstandsbediening
Veiligheid tegen oververhitting
IPX4
Kabel 0,5m ( 3200W voor directe aansluiting )
Materiaal: vlak aluminum verwarmingselement;
Muurbevestiging boven 1.8 meter hoogte geeft een wijde warmte radiatie.
Temperatuur instelling tussen 5°C-36°C
Geschikt voor alle binnenruimtes, badkamers, veranda’s etc.
Certificaties : CE/SAA/RoHs/ISO9001
Model

Artikelnr.

THB-1000 Black
THB-1500 Black
THB-2000 Black
THB-3200 Black

043100030
043150030
043200030
043320030

Voltage
230
230
230
230

Vermogen

Lengte

Hoogte

1000W
1500W
2000W
3200W

862mm
920mm
980mm
1360mm

345mm
345mm
345mm
345mm

Diepte
63mm
63mm
63mm
63mm

Geschikt voor
8m²
10m²
20m²
30m²

Kleur
zwart
zwart
zwart
zwart
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BLACKLIGHT RADIANT HEATERS
Moderne infrarood verwarming voor binnen en ( overdekt ) buiten.
Deze infrarood Radiant Heater Blacklight is
een innovatieve elektrische design verwarming met hoge intensiteit voor een snelle
en comfortabele verwarming, zowel residentieel als commercieel…

De Blacklight Radiant Heater is een stijlvolle en
energie efficiënte optie voor infrarood verwarming van leefruimtes, salons, bureaus, badkamers, werkruimtes, showrooms, etc.., maar ook
voor veranda’s, werkruimtes, pool houses, etc..
Een nieuwe ervaring in verwarming. Een nieuwe zachte warmte sensatie, gedurende de
hele dag. Een discrete aanwezigheid, zonder
storend licht.
Hoge intensiteit elektrische Radiant heater met een groot bestralingsoppervlak
Vermogen: 230-240 Volt, 50-60 Hertz
CE-certificaat
Ophang Hoogte Minimum 2.1m - Aanbevolen 2.3m tot 2.7m Maximum 3.0m
Bij hogere plafonds kunnen de Radiant heaters verlaagd worden met behulp van kettingen of BEUGELS
Ophangbaar aan het plafond, de muur, balken, vaste zonneschermen en parasols,…
Ook beschikbaar om via verlengstukken en beugels te bevestigen.
Beschermings Label IP55 : bescherming tegen binnendringen van water vanuit alle richtingen
Incl. aansluitkabel en afstandsbediening ( dimbaar) ( 3000W voor directe aansluiting )

Model

Artikelnr.

Voltage

GW-9815DB
GW-9818DB
GW-9824DB
GW-9832DB

046981530
046981830
046982430
046983230

220
220
220
220

1500W
1800W
2400W
3200W

220
220
220
220

1350W
1650W
2250W
2950W

GW-9815DS 046981536
GW-9818DS 046981836
GW-9824DS 046982436
GW-9832DS 046983236

Vermogen Lengte

Breedte

Diepte

Geschikt voor

1260mm
1410mm
1710mm
2110mm

201mm
201mm
201mm
201mm

58mm
58mm
58mm
58mm

8m²
10m²
20m²
30m²

Zwart
Zwart
Zwart
Zwart

1260mm
1410mm
1710mm
2110mm

201mm
201mm
201mm
201mm

58mm
58mm
58mm
58mm

8m²
10m²
20m²
30m²

Zilver
Zilver
Zilver
Zilver

www.glaswarmt.nl
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GW-IR TOP

GW-IR TOP

Met helder doorzichtig glas.

Zorgt voor een comfortabele sfeer en houdt de warmte in
de ruimte gedurende een lange periode vast. Het doordachte design en de betrouwbare controle zullen zelfs de
meest veeleisende koper fascineren.
Daarom is de GW IR TOP de ideale oplossing voor thuis en
op kantoor
Kenmerken van GW IR TOP
* Stijlvol en intelligent ontwerp.
* Doorzichtig gelaagd glas
* Kan worden gemonteerd met beugel of kettingen.
* Het apparaat neemt geen zichtbare ruimte in beslag.
* Verkrijgbaar in twee kleuren: matzwart en zilver.
* Intense zoneverwarming.
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Artikelnr:
043000035
043000036

Afmetingen
83.5 x 19.5 x 2.6cm
83.5 x 19.5 x 2.6cm

Vermogen
700W
700W

Geschikt voor
15m2
15m2

Temperatuur Kleur
240gr.
zwart
240gr.
zilver

043000037
043000038

83.5 x 28.5 x 2.6cm
83.5 x 28.5 x 2.6cm

1100W
1100W

22m2
22m2

240gr.
240gr.

zwart
zilver

043000039
043000040

83.5 x 37.5 x 2.6cm
83.5 x 37.5 x 2.6cm

1500W
1500W

34m2
34m2

240gr.
240gr.

zwart
zilver

GW-IR FLOOR
GW-IR Floor

GW-IR Floor LED

GW-IR Wall LED

GW-IR Floor LED Plus

Kenmerken van GW-IR Floor
* Een stijlvol en elegant ontwerp & kantelbestendige constructie.
* LED-verlicht glas, evenals een verlichte bodemplaat voor de modellen GW-IR LED en GW-IR
LED Plus.
* De behuizing is verkrijgbaar in mat zwart en
zilver.
* Gebruiksvriendelijk besturingssysteem.
* ThermoUp-vloerverwarming tot 80°С
* Oppervlakte temp. 80gr.C
* Vermogen 500W
* Stroomniveaus 5
* Verwarmingsgebied: 12-14m2
* Voltage 230V
* Kleur: Zilver/ zilver/mat zwart
* Afmeting: 101 x 56.9 x 14.8cm
* Gewicht 14Kg
* Water/ en stofdichte behuizing

043000041 GW-IR FLOOR 500W
Keur zilver zonder LED
043000042 GW-IR FLOOR LED 500W
Kleur zwart met LED verlichting van wit glas ( op afst. bedienbaar)
043000500 GW-IR FLOOR LED Plus 500W
Kleur mat zwart/ zilver met LED verlichting van glas in RGB kleuren ( op afst. bedienbaar)
043000045 GW-IR WALL 500W ( zonder licht)

www.glaswarmt.nl
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Terras verwarming

Lekker genieten

Onze staande infrarood heaters,
zijn krachtige infrarood stralers, die uiterst geschikt zijn
voor de verwarming van open of halfopen ruimtes. Ook
kunnen ze in magazijnen of ateliers de uitkomst bieden
om lokaal krachtig te verwarmen.
Bovendien is infraroodverwarming een erg veilige manier van verwarmen. Het is verwarming via straling, die
opgewekt wordt via elektriciteit. Er komt dus geen vlam
aan te pas, wat brandgevaar sterk vermindert.

MOBILE TERRASHEATERS

Artikelnr: 043300003
Technisch:
Afmetingen: 520 x 330 x 2002 mm (gesloten)
Verwarmingsoppervlakte: +/- 15m²
Vermogen: 2000 Watt – 2x6 Watt (2 LED lampen)
Aansluiting: 220-240 Volt – 50 Hz
Compleet verstelbare arm voor warmte boven tafels
Deze heaters zijn voorzien van Carbonvezel verwarmingselementen
voor pure infrarood stralingswarmte,
Beide stralers zijn op diverse niveaus
instelbaar.
Beide stralers zijn voorzien van
Remote Control afstandsbediening

Artikelnr: 043302500
Technisch:
Afmetingen: 1350 x 315 x 415 mm
Verwarmingsoppervlakte: +/- 18m²
Vermogen: 2500 Watt
Aansluiting: 220-240 Volt – 50 Hz
Cover inclusief

www.glaswarmt.nl
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MOBIELE TERRASHEATERS
Gebruiksvriendelijke infraroodverwarming

De Diana is een vrijstaande infrarood terrasverwarmer geschikt voor commercieel gebruik,
(horeca, terrassen, open binnenruimtes) en
privégebruik. Dankzij z’n afwerking in roestvast
staal en z’n aangename verlichting, past hij bij
elke gelegenheid.

Focus op duurzaamheid en innovatie

De heater uit roestvast staal is bestand tegen
zware regen, sneeuw of spatten, en is dus geschikt voor commercieel gebruik. Hij is bovendien voorzien van LED verlichting die bestand
is tegen hoge temperaturen. Deze verlichting is
aan de bovenkant van de heater gemonteerd.
Diana is bovendien voorzien van een passieve
infrarood besparingsfunctie (PIR) die de verwarming automatisch uitschakelt na 4 minuten
zonder beweging in het projectiegebied.
043000050 voor 16-20m²
230-240v . 3000W ( incl. 2 x LED 12W)
H 169 W 50 D 50cm
Incl. Afdekhoes
Incl. afstandsbediening
De heater kan in verschillende warmteprogramma’s geschakeld worden .
Staat op wieltjes.
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MOBIELE TERRASHEATERS
Een luxe model met verstelbare LED
verlichting

Het elegante Apollo model zorgt voor een
perfecte combinatie van lifestyle en comfort voor zowel binnen als buitengebruik.
Terras, balkon, garage, evenement, cafe of
restaurant : de Apollo zorgt voor een comfortabel gevoel en een aangenaam warme
sfeer. De slanke, aantrekkelijke metalen
behuizing (190 cm) is weersbestendig en
duurzaam. De gepatenteerde koolstofvezel
verwarmingselementen genereren op een
milieuvriendelijke manier een comfortabele warmte met lage verbruikskosten.
Bovendien wordt je tuin of terras prachtig
verlicht door de verstelbare LED lamp. De
bewegingsmelder en apart te bedienen
verwarmingselementen zorgen dan weer
voor lage verbruikskosten. Dit maakt de
Apollo één van de meest efficiënte en
milieuvriendelijke terrasverwarmers ter
wereld. Verleng uw zomer met deze terrasverwarmer.
043000051 voor 16-20m²
230-240v . 3000W ( incl. 2 x LED 12W)
H 190 W 50 D 50cm
Incl. Afdekhoes
Incl. afstandsbediening
De heater kan in verschillende warmteprogramma’s geschakeld worden.
Staat op wieltjes.

www.glaswarmt.nl
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TERRASHEATERS

Parasol heater Mars Outdoor
Plafond & Parasol type 100
240V 50/60Hz 750W/1500W
Carbon fibre tube
Geborsteld Alu finish
Heater afm. : H19*W38*D38cm
Kabel 1.9m
043000057 750/ 1500W

Terras Heater Mars Outdoor
220-240V 50/60Hz 1750/ 1500W
Annula Eclipse Technology
Carbon fibre tube
ø 45cm voet
2M High Remote Control
1.9M kabel
Geborsteld Alu finish
Afm. heater : H210*W68*D68cm
043000059 750/ 1500W

30

Retable Outdoor Tafel Heater
Geschikt voor buiten IP45
220-240V 50/60Hz 1300W
Carbon fibre tube
Mat zwart met zwart rooster
Voet ø 40cm with tafelblad ø 60cm
1.9M kabel en schuko stekker
Verwarmingsgebied 5m²
Met IR controller

Mobile heater Outdoor
240V 50/60Hz 1200W
Carbon fibre tube
Afm. : H650*195mm(voet)
Kabel 1.9m

043000054 1500W H 75cm
043000055 2000W H 110cm

043000056 1200W zwart
043000101 1200W zwrt/ alu

TERRASHEATERS
Deze terrasverwarmer is een horizontaal op te
hangen verwarmer bestemd voor cafés, restaurants, clubs, hotelterrassen, rookruimtes, patio’s,
balkons en privé terrassen. De infraroodstralen
zorgen voor een comfortabele warmte. Dankzij
zijn stijlvolle brushed of mat zwarte afwerking
past de deze heater in elk decor. Deze heaters
zijn leverbaar met en zonder LED lampjes, in de
kleuren zwart en alu

1300-1500W
Afm: 80x10x9cm i
Incl. wand en plafondophanging.
Met afstandsbediening
043000104 Zwart zonder lampjes
043000105 Alu zondr lampjes

1300-1500W
Afm: 80x10x9cm i
Incl. wand en plafondophanging.
Met afstandsbediening
043000101 Zwart met 2x 3.5W LED
043000102 Alu met 2 x 3.5W LED

www.glaswarmt.nl
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Lekker genieten,
haal de zom op
je terras

TERRASHEATERS
Voor wand-/ plafond montage ( pendelen)
* 230V-50Hz 2800W
* 4-uurs Timer, 1.9 M kabel,
* Geanodiseerd aluminium (BA200),
* Met 130 ° verwarmings hoek
* Effectief tot 4 mtr hoogte
* IP55 Weerbestendig ontwerp;
* Incl. Afst. bediening

Model
GW P 3000

Artikelnr.
043300028

Voltage
230

Vermogen
2800W

Lengte
Hoogte Diepte Geschikt voor Kleur
1270mm 200mm 150mm 22m²
alu

De Boreas heater is de ideale compagnon: je bedient
hem via de WI-FI en de bijgeleverde afstandsbediening.
Daarnaast bevat hij een thermostaat die het regelen van
de temperatuur extra gemakkelijk maakt. Dankzij de ingebouwde thermische zekering schakelt het toestel vanzelf
uit bij oververhitting.
043000106 Afm: 970x160x80mm
Vermogen 2600W
Hoge temperatuur infrarood stralers in 1500 en 2400W
Waterproof IP55
Behuizing hoogwaardig aluminium met strak design
Voorzien van TÜV, CE en GS keurmerk. Uitermate geschikt
het voor verwarmen van een overdekt terras, serre, aanbouw, werkplekken etc..
046150030 - 1500 Watt - afm: 925 x 165 x 48
046240030 - 2400 Watt - afm: 1365 x 165 x 48

www.glaswarmt.nl
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TERRASHEATERS
Goldsun infrarood stralers.
Goldsun Aqua is vanwege zijn robuuste en duurzame uitvoering uitermate geschikt voor het verwarmen
van zowel binnen als buitenterrassen. Door de toegepaste korte golf infrarood techniek ( Dr. Fischer
Garnetta infrarood lampen) heeft u direct warmte zonder voorverwarmen. Dit systeem kan ook worden
ingezet om grotere omgevingen te verwarmen. Speciaal geschikt voor horeca-terrassen omdat deze
infrarood stralers geen verval hebben van warmte en deze ook niet wegwaait.
Aqua Single
Verkrijgbaar in 1500 - 2000 Watt
Korte golf - IR spectrum A
Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood
Hoogwaardig gepolijste reflectoren
Verkrijgbaar in de kleur wit en antraciet
Afm: 530 mm x 119 mm x 112 mm
Gewicht 2,6 kg
046311531 Aqua Single 1500W wit
046311539 Aqua Single 1500W antraciet
			
046312031 Aqua Single 2000W wit
046312036 Aqua Single 2000W antraciet
Goldsun Supra Single
Verkrijgbaar in 1500 - 2000 Watt
Korte golf - IR spectrum A
Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood
Hoogwaardig gepolijste reflectoren
Grote reflector voor een groot warmtebereik
Verkrijgbaar in de kleur wit en antraciet
Afm: 430 mm x 166 mm x 95 mm
Gewicht 2,0 kg
046321530 Goldsun Supra 1500W zwart
046321531 Goldsun Supra 1500W wit
036321536 Goldsun Supra 1500W antraciet
			
046322030 Goldsun Supra 2000W zwart
046322031 Goldsun Supra 2000W wit
046322036 Goldsun Supra 2000W antraciet
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TERRASHEATERS
Goldsun Supra+ Remote
Verkrijgbaar in 1500 - 2000W
Incl. geïntegreerde dimmer
Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood
Grote reflector voor een groot warmtebereik
Hoogwaardig gepolijste reflectoren
Verkrijgbaar in zwart, wit en antraciet
Afm: 430 mm x 166 mm x 95 mm
Gewicht 2.0 kg
046331530 Supra + Remote 1500W zwart
046331531 Supra + Remote 1500W wit
046331536 Supra + Remote 1500W antraciet
			
046332030 Supra + Remote 2000W zwart
046332031 Supra + Remote 2000W wit
046332036 Supra + Remote 2000W antraciet
Goldsun Supra Twin+ Remote
Vermogen 3000W
Incl. geïntegreerde dimmer
Dr. Fischer Garnetta Low Glare infrarood
Grote reflector voor een groot warmtebereik
Hoogwaardig gepolijste reflectoren
Verkrijgbaar in zwart, wit en antraciet
Afm: 960 mm x 166 mm x 95 mm
Gewicht 4.1 kg
046343030 Supra Twin + Remote 3000W zwart
046343031 Supra Twin + Remote 3000W wit
046343036 Supra Twin + Remote 3000W antraciet
Parasol verwarming
Vermogen 1500W
Incl. parasolbeugel
Flexibel snoer
Dr. Fischer Garnetta Low Gare infrarood
Hoogwaardig gepolijste reflectoren
Kleuren wit en antraciet

046301531 Ecosun parasol 1500W wit		
046301536 Ecosun parasol 1500W antraciet

www.glaswarmt.eu
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TERRASHEATERS INBOUW
De medium golflengte Aaren infraroodverwarmer van MO-EL
combineert de elegantie van de MO-EL Hot-Top met de onmiddellijkheid en effectiviteit van infraroodlampen.
De Aaren inbouw is voorzien van Schott Nextrema® glas van
4 mm dik Nextrema glas filtert het licht van de IR straler met
ruim 90%
Toepassingen: Werplekverwarming stralers, Terrasverwarming, Inbouw terrasverwarming, Winkel verwarming
Kenmerken:
IP55
Incl. inbouwframe
Hoge stralingsintensiteit
Met dimmer incl. afstandsbediening
046111600 1600 Watt - 1190 x 590 x 160 - 8,9 kg
De S+ zijn voorzien van aluminium lamellen
waardoor de perfecte infrarood / stralingswarmte kan worden gewaarborgd. De hoge
temperatuur infrarood donkerstralers zijn
verkrijgbaar in verschillende wattages en
maten en zijn uitermate geschikt voor het
(bij)-verwarmen van diverse open ruimtes
waaronder werkplekken in fabrieken, hallen,
kantoren en terrassen.
Toepassingen:
* Werkplekverwarming panelen
* Terrasverwarming
* Inbouw terrasverwarming
* Winkel verwarming
* Badkamerverwarming
Kenmerken:
* Plafondbeugel inbegrepen
* Europees fabricaat.
* Voorzien van energie versnellende coating
* Kan met vrijwel iedere thremostaat en/ of
dimmer aangesloten worden.
Vraag bij ons voor het juiste advies.
Inbouwframe apart bestellen.
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046101800 1800W: Afm: 1550x250x60mm
046102400 2400W: Afm: 1550x250x60mm
046003000 3000W: Afm: 1550x350x60mm
046201824 Inbouwframe voor 046001800/ 046002400
046603000 Inbouwframe voor 046003000

www.glaswarmt.nl
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TERRASHEATERS INBOUW
Kenmerken:
* Voorzien van Dr. Fischer Garnetta element
* Direct warm
* IP55 (waterproof) TUV - Nemko
* Vermogen 1500/ 2000/ 3000 Watt
* Aluminium Chassis
* Hoogwaardig gepolijste reflectoren
* Verkrijgbaar in Wit

Deze heater is voorzien van een Dr. Fischer Garnetta Gold
lamp welke voorziet in 60% minder lichtuitval dan andere
stralers. Vanwege zijn robuuste, duurzame uitvoering uitermate geschikt voor privé en zakelijk gebruik. De straler
wordt onder een hoek van 22,5 graden gemonteerd en is
hierdoor uitermate geschikt om vanaf de buitenkant van
een terrasoverkapping naar binnen te stralen.

046201500 1500W Afm: 574x182x57mm
046202000 2000W Afm: 574x182x57mm
046203000 3000W AfM: 974x182x57mm
Speciale tekening met inbouwmaten worden
standaard bijgeleverd

Goldsun Supra is voorzien van een Dr. Fischer
Garnetta Gold lamp welke voorziet in 60% minder
lichtuitval dan andere stralers. Vanwege zijn robuuste, duurzame uitvoering uitermate geschikt
voor het gebruik op particulier evenals commercieel horeca terras.
Goldsun Supra inbouw wordt horizontaal gemonteerd en is hierdoor uitermate geschikt om boven
een zit hoek of eettafel te monteren.
046301500 1500W Afm: 474x234x95mm
046302000 2000W Afm: 474x234x95mm
046303000 3000W AfM: 874x234x95mm
Speciale tekening met inbouwmaten worden
standaard bijgeleverd

Kenmerken:
* Voorzien van Dr. Fischer Garnetta element
* Direct warm
* lP55 (waterproof) TUV - Nemko
* Verkrijgbaar 1500 - 2000 -3000 Watt
* Aluminium Chassis
* Hoogwaardig gepolijste reflectoren
* Verkrijgbaar in Wit

www.glaswarmt.de
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TERRASHEATERS INBOUW
HLW is vanwege zijn robuuste uitvoering
en duurzame uitvoering uitermate geschikt
voor het gebruik op particulier als commercieel horeca terras.
HLW is leverbaar in diverse Wattage en kan
worden voorzien van een standaard kwarts,
Ultra Low Glare korte golf element of Platina Low Glare element.
Kenmerken:
* Direct warm
* lP55 (waterproof) TUV - Nemko
* Verkrijgbaar 1500 - 2000 - Watt
* Aluminium Chassis
* Hoogwaardig gepolijste reflectoren
* Verkrijgbaar in Zwart - Wit - zilver

046401500 1500W Afm: 590x225x100mm
met kwarts Ultra Low Glare element
046501500 1500W Afm: 590x225x100mm
met kwarts Platina Low Glare element
046402000 2000W Afm: 590x225x100mm
met kwarts Ultra Low Glare element
046502000 2000W Afm: 590x225x100mm
met kwarts Platina Low Glare element

Speciale tekening met inbouwmaten worden bijgeleverd.
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Specialisten in infrarood-verwarmen
Showroom:
Eurgiopark 8
6467 JE Kerkrade
Postadres:
Hazelaar 3
6372 XL landgraaf
T: +31 (0) 850138800
E: info@glaswarmt.nl
I: www.glaswarmt.nl
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www.glaswarmt.com

