ThermoUp infrarood panelen vormen een uitzonderlijke categorie binnen het totale
aanbod infrarood panelen op de markt. Gemaakt van (dubbel) glas, met een speciale
daartussen aangebrachte dispersie, creëren deze infrarood panelen een intense en
toch zeer aangename warmte. En in tegenstelling tot de "reguliere" glaspanelen,
warmen de ThermoUp panelen zeer snel op. Zet dat af tegen de bovengemiddeld
hoge oppervlaktetemperaturen van bijvoorbeeld de TOP en de TOP-Ceiling range, en
u weet dat u echt iets bijzonders in huis hebt.

De Dry Side
De dry side wordt geleverd met een handdoekrail. Handig voor toepassing in uw
badkamer.

€ 575,00
Montage aan de muur. Bereik plm. 1,5 tot 2 meter
•

Vermogen 600 Watt

•

Afmetingen 103 x 67 x 4 cm (l x b x d)

•

Kleur paneel: transparant glas zonder kader

•

Handdoek beugel meegeleverd

•

Gewicht 19 kg

•

Garantie 3 jaar

•

Aansluiting 230 Volt

•

IP44 classificering

•

TÜV-Nord gecertificeerd

•

Oppervlaktetemperatuur: plm. 90 °C
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Dry side Frame
De Dry Side Frame heeft dezelfde specificaties als de "gewone" volledig glazen Dry
Side, maar is uitgevoerd met een witte sierrand. De aangename infrarood warmte is
hetzelfde net als de extra functionaliteit: het drogen van uw handdoek. De
oppervlaktetemperatuur van plm. 90 °C maakt de Dry Side Frame geschikt voor
kleinere ruimtes.
De Dry Side Frame wordt standaard geleverd met een handdoekrail. Handig voor
toepassing in uw badkamer.

€ 685,00

•

Montage aan de muur. Bereik plm. 1,5 tot 2 meter

•

Vermogen 600 Watt

•

Afmetingen 103 x 67 x 4 cm (l x b x d)

•

Kleur paneel: glas met witte sierrand

•

Handdoek beugel meegeleverd

•

Gewicht 19 kg

•

Garantie 3 jaar

•

Aansluiting 230 Volt

•

IP44 classificering

•

TÜV-Nord gecertificeerd

•

Oppervlaktetemperatuur: plm. 90 °C
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Dry side Mirror
De Dry Side Mirror heeft dezelfde specificaties als de "gewone" Dry Side, maar
combineert z'n spiegelfunctie met enerzijds het creëren van aangename infrarood
warmte en anderzijds het drogen van uw handdoek. Met een
oppervlaktetemperatuur van plm. 90 °C is de Dry Side Mirror geschikt voor kleinere
ruimtes.
De Dry Side Mirror wordt standaard geleverd
met een handdoekrail. Handig voor
toepassing in uw badkamer.

€ 750,00

•

Montage aan de muur. Bereik plm. 1,5 tot 2 meter

•

Vermogen 600 Watt

•

Afmetingen 103 x 67 x 4 cm (l x b x d)

•

Kleur paneel: volledige spiegel

•

Handdoek beugel meegeleverd

•

Gewicht 19 kg

•

Garantie 3 jaar

•

Aansluiting 230 Volt

•

IP44 classificering

•

TÜV-Nord gecertificeerd

•

Oppervlaktetemperatuur: plm. 90 °C
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Dry Double frame
De ThermoUp Dry Double serie kenmerkt zich door de dubbele, onafhankelijk
instelbare warmtezône: de bovenste helft creëert 90 °C, de onderste helft 60 °C
oppervlaktetemperatuur. De onderste helft is bedoeld als handdoekdroger.
Verkrijgbaar als spiegel (M) en als transparant glazen paneel met wit kader (F). Ideaal
voor uw badkamer.

€ 785,00

•

Montage aan de muur. bereik plm. 1,5 tot 2 meter

•

Vermogen 600 Watt

•

Afmetingen 145 x 44 x 4 cm (l x b x d)

•

Kleur paneel: transparant glas met wit kader

•

Handdoek beugel meegeleverd

•

Gewicht 18 kg

•

Garantie 3 jaar

•

Aansluiting 230 Volt

•

IP44 classificering

•

TÜV-Nord gecertificeerd

•

Oppervlaktetemperatuur boven: plm. 90 °C

•

Oppervlaktetemperatuur onder: plm 60 °C
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Dry Double Mirror

De ThermoUp Dry Double serie kenmerkt zich door de dubbele, onafhankelijk
instelbare warmtezône: de bovenste helft creëert 90 °C, de onderste helft 60 °C
oppervlaktetemperatuur. De onderste helft is bedoeld als handdoekdroger.
Verkrijgbaar als spiegel (M) en als transparant (F) paneel.

€ 840,00

•

Montage aan de muur. bereik plm. 1,5 tot 2 meter

•

Vermogen 600 Watt

•

Afmetingen 145 x 44 x 4 cm (l x b x d)

•

Kleur paneel: spiegel

•

Handdoek beugel meegeleverd

•

Gewicht 18 kg

•

Garantie 3 jaar

•

Aansluiting 230 Volt

•

IP44 classificering

•

TÜV-Nord gecertificeerd

•

Oppervlaktetemperatuur boven: plm. 90 °C

•

Oppervlaktetemperatuur onder: plm 60 °C
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Floor Air 600W
De ThermoUp Floor Air is een infrarood paneel, verpakt in een mooi jasje en speciaal
bedoeld om geplaatst op de vloer de benen, voeten en onderlijf comfortabel te
verwarmen. De afgegeven warmte wordt nooit opdringerig, waardoor de Floor Air
breed toepasbaar is.

€ 500,00

•

Plaatsing op de vloer. Bereik tot plm. 2 meter

•

Vermogen 600 Watt

•

Afmetingen 110 x 44 x 4 cm (l x b x d)

•

Uitvoering: zwarte voet met volledig glazen infrarood paneel

•

Aan/uit schakelaar in de voet

•

Gewicht 13 kg

•

Garantie 3 jaar

•

Aansluiting 230 Volt

•

IP44 classificering

•

TÜV-Nord gecertificeerd

•

Oppervlaktetemperatuur: plm. 90 °C
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