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hoge

zon

Geachte klanten en zakenpartners,
Droomt u ook wel eens van om het zonlicht in uw huis te brengen?
Bij Welltherm, maken wij er werk van om uw dromen werkelijkheid te laten worden. De
onzichtbare en geruststellende golven van de Welltherm infrarood verwarmingspanelen
creëren een natuurlijk en gezond binnenmilieu.
De hoge kwaliteit, de klant oriënteerde ontwerp, en de buitengewone flexibiliteit maken
van Welltherm infrarood verwarmingspanelen een exclusieve en unieke warmtebron.
Gebruik het verwarmingspaneel van Welltherm als decoratief kenmerk of integreer hem
discreet in het inrichtingsconcept. Verkrijgbaar in een stijlvol wit gekleurd materiaal
(kristal) zoals verwarmde spiegels, met een persoonlijke afbeelding of als een bol. Uw
stijl en voorkeuren over de smaak zullen het juiste ontwerp bepalen.

rsonaliseerd

De hoogste kwaliteitsnormen en een flexibel en gemotiveerd team zorgen voor innovatieve en duurzame producten.

e

Van de ESG veiligheidsglas tot onze zelf-ontwikkelde verwarmingstoestel (de verwarmingsmatras met silicone), gebruiken wij op onze ontwikkeling en productie fabriek van
Lüdenscheid alleen zorgvuldig geselecteerde onderdelen.

it

Natuurlijk, moet u niet alleen volledig tevreden zijn met onze producten, maar ook met
onze diensten. Neem dan contact met ons op als u nog vragen, zorgen of suggesties
heeft.

comfortabel
Hoogachtend,

nnewarmte
Hrisovalandis Stamenitis
Managing Director

Carsten Thau
Managing Director

made in Germany | WELLTHERM
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De zon

in uw

huis

InfraredHeatingPanels

Convection heating

De infrarood verwarmingspanelen Welltherm brengen de zon in uw huis.
Wat betreft het zonlicht, zijn de onzichtbare en
rustgevende golven van de infrarood verwarmingspanelen opgevangen wordt door de
objecten en vervolgens vrijgelaten onder vorm
van warmte in uw kamer.
Op deze manier krijgt men een aangename
temperatuur in de optimale omstandigheden
voor een gezond binnenklimaat.

Gezonde,

ecologische

verwarming

Haal diep adem.
De infrarood verwarmingspanelen zijn
100% schoon.
U kunt infrarood verwarmingspanelen combineren met groene elektriciteit geproduceerd door hernieuwbare energie voor een
ecologisch verwarming van het klimaat. Het
resultaat is nul CO2-uitstoot bij het gebruik van
deze panelen. Het systeem bereikt uitstekende
niveaus van rendement terwijl bijna alle energie wordt in warmte omgezet.
Gezonde warmte dankzij infraroodstraling:
De infrarood verwarmingspanelen mengen
niet en dragen niet de stofdeeltjes en zijn dus
de ideale oplossing voor de verwarming, met
inbegrip voor mensen met allergieën. Het
principe van infrarood verwarming zorgt voor
optimale omstandigheden in het ruim en bovendien, is de verwarming volkomen reukloos
of geluidsvrij.
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Ontwerp

volgens uw

voorkeur

Christal white

Alle infrarood verwarmingspanelen van
Welltherm kunnen aangepast worden.
De ESG veiligheidsglas ESG bestendig tegen
hoge temperaturen, glad en van hoge kwaliteit, zoals het bijbehorende frame zijn in alle
RAL-kleuren verkrijgbaar (mat of glanzend)
of in de vorm van een spiegelend oppervlak.
Alle versies van de verwarmingspanelen zijn
verkrijgbaar met of zonder een frame.
U kunt zelf beslissen of de infrarood verwarmingspanelen van Welltherm kunnen ideaal
geïntegreerd in elke ruimte en aangepast
worden. Van een verwarmingspaneel onder
vorm van een spiegel in de badkamer naar een
Monet in de saloon – de mogelijkheden zijn
eindeloos.
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White float glossy

Black glossy

Mirror

Blackboard

Picture

RAL

Comfortabele,

warmte, slim

en zeer flexibel
1500 × 600

1500 × 400

1200 × 600

900 × 600

900 × 400

600 × 600

Geniet van een hoge mate
van flexibiliteit
Standaard afmetingen
De installatie en werking de infrarood verwarmingspanelen van Welltherm is zeer eenvoudig.
Alles wat u nodig heeft is een stopcontact. Stel
de parameters van verwarming en de thermostatische temperatuur en klaar!
Nadere instellingen worden gecontroleerd met
behulp van de effectieve oplossing van een
draadloze thermostaat.

Kosten besparen
De montage van de infrarood verwarmingspanelen van Welltherm gebeurt zeer snel en
vereist een zeer kleine hoeveelheid energie.
Schone warmte
De infrarood verwarmingspanelen van Welltherm hebben geen onderhoud nodig en produceren geen uitstoot.
Ruimte besparen
U bespaart ruimte omdat u niet meer een brander of een ketel nodig heeft.

Maat

Watt

Spanning Temperatuur
max.
(V)
(˚C)

(mm)

(W)

600 × 600

370

230

120

900 × 600

575

230

120

1200 × 600

780

230

120

1500 × 600

930

230

120

900 × 400

360

230

120

1200 × 400

490

230

120

1500 × 400

625

230

120

Dikte
Zonder frame

19,0 mm+ 22 mm Wall mount

Frame Profil 1

26,0 mm+ 22 mm Wall mount

Frame Profil 2

37,9 mm+ 22 mm Wall mount

Afhankelijk van het type van paneel,
zijn beide beschikbaar voor de montage aan de muur en aan het plafond.
Hieronder wordt u doorverwezen naar
de volgende pictogrammen: plafondmontage, wandmontage.
Plafondmontage

Wandmontage
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Standaard

infrarood verwarmingspanelen

Infrarode verwarmingspanelen - voor
verwarming en als designkenmerk
Uw woning is een oase. Met onze standaard
infrarood verwarmingspanelen kunt u deze
flexibel in uw woonkamer integreren, en de
kleuren voor deze modellen zijn zwart, wit of
kleurloos wit kristal.
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geraffineerde
geglazuurd
witte

het maken van een uitspraak

zwart
Refined glossy black

Glossy white float

Glossy crystal white

frameless

frameless

frameless

with frame

with frame

with frame
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Verwarmingspanelen
onder vorm van spiegel,

praktisch en elegant tegelijkertijd

Een helder zicht en een rustgevend
warmte met behulp van de verwarmingspanelen onder vorm van spiegel
De verwarmingspanelen onder vorm van spiegel van Welltherm zijn niet alleen elegant, maar
hebben ook een zeer speciale eigenschap:
dankzij de verwarmde oppervlakte beslaat het
spiegeloppervlak niet. Daarom zijn de verwarmingspanelen ideaal als spiegel in de badkamer of spa‘s.
12

spa’s

niet beslagen
spiegel

badkamer
wand
kast

ruimte besparing

slaapkamer
Mirror

frameless

with frame
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Schoolbord
verwarmingspanelen -

een ruimte voor uw ideeën

Schrijf notities of welkomstberichten
op u infrarood verwarmingspaneel.
Melk, suiker, 6 eieren „Schat, het eten is in de
koelkast!“
Of u notities wilt schrijven of een persoonlijk
bericht wenst te laten, verwarmt het stralingspaneel van zwart mat kleur van deze editie de
kamer gelijkmatig en ecologisch, en verstrekt
dergelijke tijd een oppervlakte waarop u kunt
schrijven. Deze infrarood verwarmingspanelen
passen perfect bij het ontwerp van uw huis,
vooral in de keuken.
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krijt

creatief

donderdag

berichten

to-do lijst

maandag
woensdag

dinsdag

ABC

notities

vrijdag

tekeningen
Blackboard

frameless

with frame
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Het maken van een

statement met behulp

verwarmingspanelen als afbeeldingen

De verwarmingspanelen van Welltherm als afbeeldingen:
Duurzaam en helder
Laat uw fantasie vrij en creëer uw eigen radiator met de gewenste afbeelding of kies uw
favoriet ontwerp uit een breed aanbod die door
ons werd voorgesteld. U kunt ook verschillende frames selecteren die het beste past bij uw
persoonlijke stijl. Om zoveel mogelijk van de
verwarmingspanelen onder vorm van afbeldingen van Welltherm te genieten, worden de afbeeldingen verbrand op de achterkant van het
veiligheidsglas met behulp van een complex
proces van beglazing, zodat de paneeloppervlakte krasbestendigheid en zuurbestendigheid
16

wordt, met zorg voor de glans en het heldere
kleurenbeeld van het verwarmingspaneel.
Het enige dat u moet doen is ons uw persoonlijk
beeld sturen of het juiste beeld te zoeken op
www.fotolia.com
www.istockphoto.com
of andere gratis afbeeldingen van onze partners.
Wij gaan dan zorgen voor de volgende stappen,
van de beeldopname tot het afdrukken van het
infrarood verwarmingspaneel.

foto‘s

aangepast

kunstwerk

abstract

persoonlijk

familieportretten
Image Heating Panel

frameless

with frame
17

Thank You for previewing this eBook
You can read the full version of this eBook in different formats:
 HTML (Free /Available to everyone)
 PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can
access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
 Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)
To download this full book, simply select the format you desire below

