
Heb jij het graag koud wanneer je
op je terras zit?

Wij hebben alle warmte 
die je nodig hebt!

Natuurlijk niet.

THERMO COMFORT
 BELMONDO



Infra Heat

Infra Heat, de elegante terrasverwarmer voor 365 dagen lang een warm 
zomergevoel. Elke dag kan je volop genieten van een aangename warme 
sfeer zowel op je terras, in de tuin, in de poolhouse of zelfs op het balkon van jouw 
appartement.

Ongeacht of het gaat om een romantische avond onder de sterrenhemel of een 
gezellige avond rond de barbecue. Door de fl exibele arm kies je precies naar waar 
je de warmte richt. 
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365 dagen lang een warm 
genieten van een aangename warme 

 zowel op je terras, in de tuin, in de poolhouse of zelfs op het balkon van jouw 

Ongeacht of het gaat om een romantische avond onder de sterrenhemel of een 
 kies je precies naar waar 



Waarom een infrarood terrasverwarmer? 

• De zuinigste manier van verwarmen

• Dankzij IR Comfort Heat technologie verwarmt hij niet de lucht maar

de mensen & objecten

• Ingebouwde LED verlichting

• Inzetbaar op het balkon, dankzij elegant, smal & mooi design

• Goed voor de gezondheid:
• Betere bloedcirculatie

• Verlicht vermoeidheid

• Vermindert spierpijn

• Makkelijk verplaatsbaar

• Gemakkelijk in gebruik

INFRA HEAT WHITE A0074921

INFRA HEAT BLACK A0074922

INFRA TRIPLE HEAT A0074923

INFRA HEAT BESCHERMHOES   A0074929



Product eigenschappen De voordelen

㶊 Hoog rendement carbon verwarmingselement Hoogefficiënt met extreem snelle opwarmfase

㶊 Infrarood warmtestraling Vergelijkbaar met de straling die je van de zon 

ontvangt 

㶊 Warmte straling dringt de huid binnen Gezonde werking zoals een infrarood sauna

㶊 Behoort tot de groep van de korte golfstralen Verwarmt de personen en de objecten en niet de 

omgeving

㶊 Niet windgevoelig Optimalisatie van de warmte opname in het lichaam

㶊 Verwachte levensduur van de lamp = 10.000 u Bij gebruik van 2 Hr/dag gedurende 365 dagen/jaar 

Kan u hem 14 jaar gebruiken! Dit komt neer op een 

investering van slechts 50€ per jaar

㶊 Hoog rendement met laag verbruik Met zijn kost 0,50 €/Hr  is hij veel goedkoper dan 

een terrasverwarming op gas

㶊 Efficiënte bediening Nooit geen probleem met lege gasflessen doordat 

hij rechtstreeks in het stopcontact moet. 

㶊 Regelbare verwarming tot 2100 watts, 5 instel-
mogelijkheden

U bepaalt zelf hoe warm u het wil hebben

㶊 3 instelbare posities
• verticaal

• horizontaal

• schuin

U bepaalt zelf van waar de straling moet komen

• Geeft stralingswarmte vooraan

• Verwarmt intens boven tafel/lounge

• Zorgt voor een verder bereik

㶊 Veilige verstelling van de verschillende posities Door het speciale gripmechanisme zal de heather 

arm nooit naar beneden vallen

Meerwaarden voor de consumenten, uw klanten



Product eigenschappen De voordelen

㶊 Compact design Neemt weinig plaats in beslag en bij niet gebruik 

kan hij verticaal tegen de muur geplaatst worden

㶊 Weerbestendig, IP34 water- en
stofbeschermingsgraad

100% geschikt voor buiten gebruik

㶊 Anti-burning design beschermrooster Laat de warmte passeren maar bescherm u 

zodat u niet In contact kunt komen met het 

verwarmingselement

㶊 Kantelbeveiliging De elektrische stroom schakelt onmiddellijk uit 

wanneer de heather omvalt, zodat elk potentieel 

gevaar vermeden wordt. 

㶊 Afstandsbediening Gebruiksgemak om zowel warmte als verlichting te 

bedienen zonder te hoeven recht te staan

㶊 Bediening op toestel Alle functies zijn te bedienen van op het toestel zelf 

en dit langs beide zijden, afhankelijk van in welke 

positie de arm staat

㶊 LED Verlichting, afzonderlijk te bedienen

van het verwarmingselement

• 5 instelmogelijkheden

Afzonderlijk te bedienen van het 

verwarmingselement: zorg voor een juiste 

aangepaste sfeer

㶊 Wielen + Regelbare poten Gemakkelijk verplaatsbaar en regelbaar indien de 

vloer niet vlak is

㶊 Beschermhoes Zorgt voor een langere levensduur en houdt 

vervuiling van insecten en bladeren tegen

㶊 Multifunctioneel gebruik Outdoor maar ook Indoor, ideaal als bijverwarming 

bijvoorbeeld in een veranda, een hobby kamer of 

een studentenkamer

Overtuigd? 
Laten we onmiddellijk starten 
met een win-win deal !



Let’s turn up the heat

De meerwaarden voor u
als dealer

㶊 Een maximale omzet en rendabiliteit realiseren op een minimale

oppervlakte

㶊 Hoge winstmarge

㶊 Investering met weinig risico

㶊 Uitgetest concept met zekerheid van succes

㶊 Professionele commerciële opleiding

㶊 Ondersteuning voor publicitaire campagnes op sociale media

㶊 Gemakkelijk te verkopen in uw e-shop

㶊 Permanente voorraad van 2000 stuks in België

㶊 Vandaag bestelt, binnen de week geleverd

㶊 Drop shopping voor e-commerce

㶊 Eigen dienst na verkoop

Design made in Belgium



Triple Heat

Technische 
specificaties

Power
3 x 900 watt individueel 
selecteerbaar

Verlichting
LED 18 watt

Afmeting
40 x 168 x 40 cm

Outdoor Waterproof IP34, 
optie: beschermhoes
Bediening Op toestel of met 
afstandsbediening
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