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Heattie 
Hordozható terasz 
fűtés
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Retable 
Kültéri fűtőasztal
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Mars 
Infravörös napernyő fűtés 

–  20. oldal
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Szabadon álló infravörös 
kültéri fűtőtest
– 10. oldal

Apollo 
Szabadon álló infravörös 
kültéri fűtőtest
– 4. oldal
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Az elegancia és kényelem  
                tökéletes kombinációja

APOLLO
SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

Kettős fényű 12W LED /  6400K / 2700K 
hideg fehér  / meleg sárga fény. 

Hajlékony nyak 3 pozícióval.
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Luxus modell állítható Dual LED spot világítással
Az elegáns Apollo az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra 
egyaránt. Terasz, erkély, garázs, rendezvény, kávézó vagy étterem: az Apollo kényelmes érzést biztosít és kellemes 
meleg légkört teremt. A karcsú, vonzó fémház (190 cm) időjárásálló és tartós. A szabadalmaztatott szénszálas fűtőelemek 
kellemes hőmérsékletet teremtenek alacsony fogyasztási költségek mellett, környezetbarát módon. Mindezen felül kertjét 
vagy teraszát gyönyörűen megvilágítja az állítható kettős LED lámpa. A mozgásérzékelő és a külön szabályozható 
fűtőelemek alacsony fogyasztást biztosítanak. Ez teszi az Apollót a világ egyik leghatékonyabb és legkörnyezetbarátabb 
teraszfűtésévé.

Hosszabbítsa meg a nyarat kültéri fűtőegységgel!

Könnyen használható infravörös fűtőtest
Az Apollo 190 cm-es magasságának és 130°-os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes 
felmelegíteni akár 20 m²-es helyiségeket is. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem 
melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.  Az Apollo 
szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kerekeinek köszönhetően 
könnyen mozgathatja a fűtőtestet. Ezenkívül a távirányító használatával kényelmesen és egyszerűen szabályozhatja a 
hőmérsékletet.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció
Az Apollo infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll 
a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. 
Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal 
csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel.

A fűtőtest tetején helyet foglaló világítás ellenáll a magas hőmérsékletek. Az Apollo passzív infravörös 
megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem 
észlel mozgást a melegítendő területen.

Az APOLLO szabadon álló infravörös kültéri fűtőberendezés Dual Led Spot 
lámpával, alkalmas mind kereskedelmi használatra (vendéglátás, teraszok, nyílt 
terek) mind magán jellegű használatra. Szép kivitelének és kellemes, meleg és 
hideg fény közt állítható kettős világításának köszönhetően minden környezetbe 
illeszkedik. 

	Tekintse meg 
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55
Nyilvános terek  •  Teraszok

190 x 50 cm  •  24,3 kg  
220-240 V  •  50 Hz  • 1480 & 2960 W
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Elegáns fütés
     beépí tett világí tással

DIANA
SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

Kettős fényű 12W LED /  6400K / 2700K 
hideg fehér  / meleg sárga fény. 

Hajlékony nyak 3 pozícióval
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Könnyen használható infravörös melegítő
A Diana 169 cm magasságának és 130 ° -os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 20m²-
es helyiségeket is. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen 
környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. 

A Diana szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kerekeinek 
köszönhetően könnyen mozgathatja a fűtőtestet. Ezenkívül a távirányító használatával kényelmesen és egyszerűen 
szabályozhatja a hőmérsékletet

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció
A Diana infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, 
legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai 
jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a 
klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel.

A fűtőtest tetején helyet foglaló 360° -os világítás ellenáll a magas hőmérsékletek. A Diana mindezen 
felül passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, 
amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.

A DIANA szabadon álló kültéri infravörös fűtőberendezés 360°-os dupla led 
lámpával, alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott belső terek) 
mind magán használatra. Igényes kivitelének és kellemes fényének köszönhetően 
minden alkalomra megfelel.

	Tekintse meg 
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55
Nyilvános helyek  •  Teraszok

169 x 50 cm  •  21,7 kg 
220-240 V  •  50 Hz  •  1480 & 2960 W
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Tökéletesen alkalmas
       kereskedelmi haználatra

HELIOS
SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST
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Stílusos teraszfűtés
Az elegáns Helios az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt. Terasz, 
erkély, garázs, rendezvény, kávézó vagy étterem: a Helios kellemes hangulatot biztosít és kellemes meleg 
légkört teremt. A karcsú, vonzó fémház (152 cm) időjárásálló és tartós. A szabadalmaztatott szénszálas fűtőelemek 
kellemes hőmérsékletet teremtenek alacsony fogyasztási költségek mellett, környezetbarát módon. Ez a technológia emeli 
a Helios-t a hatékony és környezetbarát fűtőtestek élvonalába.

Felhasználó barát infravörös fűtőtest
A Helios 152 cm magasságának és 130°-os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 20 m²-es 
helyiségeket is.

A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet 
csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. A Helios szabadon álló fűtőtestet 
használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció
A rozsdamentes acél fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért 
különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Végül, de nem utolsó sorban a Helios passzív infravörös 
megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem 
észlel mozgást a melegítendő területen.

A HELIOS egy szabadon álló infravörös teraszfűtő, amely rendkívül alkalmas 
mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán 
használatra. A Helios mágneses távirányítóval van felszerelve az maximális 
kényelem érdekében.

	Tekintse meg 
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55Nyilvános terek  •  Teraszok  •  Otthoni használat
  •  Kereskedelmi használat

152 x 50 cm  •  20,7 kg
220-240 V • 50 / 60 Hz • 1480 & 2960 W
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A szél nem fúj ja el
                   a meleget

GAEA
SZABADON ÁLLÓ
INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST

	Tekintse meg 
 honlapunkon

!
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Barátságos infravörös fűtőtest
Az embereket melegíti, nem a levegőt, pont minta többi szabadon álló modell. A karcsú megjelenés 
lehetővé teszi a szabadtéri hely megtakarítását és alkalmassá teszi kültéri és beltéri használatra egyaránt. 1 m hosszúságú 
fűtőszálával a berendezés vertikálisan nagyobb teret fed le, mint bármely társa. Nincs szükség összeszerelésre. A kis 
súly lehetővé teszi a hátsó fogantyúval történő könnyű emelést és mozgatást. A hátsó konzolra felszerelt távirányító 
tartó konzol megakadályozza a távirányító elvesztését. Egyedi kivitelezés lehetséges, mivel az alu ház lehetővé teszi a 
különböző színvariációk kiválasztását.

Kipattintható IP55 szabványú felépítés
A fűtőtest minden irányból eső, hó és fröccsenés álló. A (szabadalmazott) kipattintható fűtőcső felépítésnek 
köszönhetően a cső egyszerűen, villanyszerelő hívása nélkül cserélhető, mely garantálja a probléma 
mentes használatot.

Szénszálas fűtési technológia
A Gaea infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti 
hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. 
Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal 
csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel

A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet 
csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. A Gaea 110 ° -os fűtési szögének és 
4,5 méteres fűtési távolságának köszönhetően hatékonyan képes felmelegíteni akár 15 m² -es helyiségeket is ez 60%-al 
nagyobb teret jelent, mint amire a versenytársai képesek.

Egyszerű és biztonságos használat
Egyszerűen csatlakoztassa a hálózathoz, és használja a minden egységen megtalálható ki/be-kapcsoló 
gombot. A távirányító lehetővé teszi a fűtés egyszerű vezérlését. 3-teljesítmény beállítás: 208-240V 50Hz/60Hz 
800/1700/2500W. A 4 órás időzítő lehetővé teszi a fűtés pontos szabályozását. A készülék különböző színű fényekkel 
jelzi a beállított funkciót segítve a könnyű felismerését. A beépített érzékelő kikapcsol az energiatakarékosság és a 
biztonság érdekében túlmelegedés esetén. A beépített billentőkapcsoló a biztonság kedvéért lekapcsolja a fűtőtestet, 
amikor leesik.

PIR Economy Funkció
A Gaea passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan 
kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.

A GAEA szabadon álló infravörös kültéri fűtőtest tökéletes választás kocsmák, 
klubok, hotelek, dohányzásra kijelölt területek, promóciós események, teraszok, 
erkélyek és nyitott belső terek fűtésére.

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55
Nyilvános terek  •  Teraszok

135 x 21 x 31,5 cm  •  12,4 kg
240V/ 50Hz /60Hz
3 fokozat: 800W /1700W / 2500W
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Beépí tett
        mul timédia lejá tszóval

ATHENA
SZABADON ÁLLÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST
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Elegáns fűtőtest zene- és médialejátszóval
Az elegáns Athena az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt. Terasz, 
erkély, garázs, rendezvény, kávézó vagy étterem: az Athena kellemes hangulatot biztosít és kellemes meleg légkört 
teremt. A karcsú, vonzó fémház (190 cm) időjárásálló és tartós. A szabadalmaztatott szénszálas fűtőelemek kellemes 
hőmérsékletet teremtenek alacsony fogyasztási költségek mellett, környezetbarát módon.

Az Athena beépített zene lejátszóval és LCD kijelzővel rendelkezik, amit könnyedén irányíthat 
bluetooth és wifi kapcsolaton keresztül. A beépített USB csatlakozó segítségével zenéket menthet a fűtőtest 
tárhelyére. Mindez az Athena-t a tökéletes eszközzé teszi a kellemes hangulat megalapozására.

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest
Az Athena 190 cm magasságának és 130°-os fűtési szögének köszönhetően hatékonyan képes 
felmelegíteni akár 20 m²-es helyiségeket. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem 
melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget.

Az Athena szabadon álló fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kerekeinek 
köszönhetően könnyen mozgathatja a fűtőtestet. Ezenkívül a távirányító használatával kényelmesen és 
egyszerűen szabályozhatja a hőmérsékletet.

Fókuszban a fenntarthatóság és az innováció
Az Athena infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, 
legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. A fűtőtest tetején helyet foglaló LED 
világítás ellenáll a magas hőmérsékletek. 

Az Athena passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan 
kikapcsolja a fűtést 4 perc után, amennyiben nem észlel mozgást a melegítendő területen.

Az ATHENA egy szabadon álló infravörös teraszfűtő, amely rendkívül 
alkalmas mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind 
magán használatra. Köszönhetően ízléses külsőjének és a beépített zene és 
videólejátszónak, bármilyen környezetben megállja a helyét. Különösen ajánljuk 
promóciós eseményekhez.

	Tekintse meg 
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55Nyilvános terek • Teraszok • Otthoni használat
  •  Kereskedelmi használat

190 x 50 cm   •  24,2 kg
220-240 V  •  50 / 60 Hz  •  480 W & 2960 W
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Tökéletes lehet asztal, vagy
     ülögarnitúra fölé helyezve

BALI
SZABADON ÁLLÓ ÉS ÖSSZECSUKHATÓ
INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST
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Szabadon álló és összecsukható kültéri fűtőtest
A Bali szabadon álló és összecsukható infravörös fűtőberendezésünk magas teljesítményű rendszer, mely rendkívül 
alkalmas nyitott vagy félig nyitott terek fűtésére. Raktárakban vagy műhelyekben is tökéletes választás. Az infravörös 
fűtés nagyon biztonságos módja a fűtésnek. A meleget hősugárzás közvetíti, ami a fűtőszálon áthaladó áram 
hatására alakul ki, tehát nincs láng, ami nagymértékben csökkenti a tűzveszélyt.

A fűtőberendezéseink tervezésekor a megjelenést rendkívül fontosnak tartjuk. Nem egy hatalmas, csúnya 
eszközt, hanem egy olyan praktikus és stílusos fűtőtestet hoztunk létre, ami a helyiségek berendezésével 
harmonizálva, a tér integráns részeként tud működni.

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest
A lenyűgöző, modern vékony vonalvezetésű kialakítás és az összecsukható opció 
teszi a Bali-t ideálisá beltéri és kültéri terek, például kertek, teraszok, erkélyek, 
dohányzóhelyek és garázsok ideális fűtőtestévé. Időtálló fém kivitelének köszönhetően 
háztartási és kereskedelmi használatra is egyaránt alkalmas.

Specifikációk
Szénszálas fűtőelem, 5 fokozatban állítható fűtés. Takarékos és állítható 
LED világítás. Távirányító. Vízálló, IP34-es besorolás. Ideális kül- és beltéri 
használatra.

Műszaki adatok
Méretek: 52 cm x 33 cm x 202 cm (összecsukva). 
Fűtő felület: + / – 20m². 
Energiafelhasználás: 2100 Watt – 6 Watt (2 LED lámpa). 
Feszültség: 220-240 Volts – 50 Hz.

A BALI szabadon álló, összecsukható kültéri fűtőtest tökéletes választás nyitott és 
részben nyitott terekhez.

	Tekintse meg 
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

 IP34
Raktárak  •  Nyilvános terek  •  Teraszok

52 x 33 x 202 cm 
2000 W  •  6 W (2 LED lights)
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Felhasználóbarát infravörös kültéri fűtőtest
A mellékelt konzol segítségével egyszerűen felszerelhető, vagy felfüggeszthető. Hőálló (<90 C) borításának köszönhetően 
a plafonhoz és falhoz közel, helytakarékosan és esztétikusan rögzíthető. 1 méteres effektív hosszúságú fűtőszálának 
köszönhetően, a fűtőtest nagyobb területet képes ellátni, mint bármely másik egység önmagában. Extrudált borítása bárhol 
elhelyezve hosszú élettartamot biztosít.

Beüzemeléséhez nincs szükség villanyszerelőre. Csupán be kell dugnia egy egyszerű fali aljzatba és innentől távirányítóval 
irányíthatja a fűtőtestet. A 4 órás időzítőnek köszönhetően precízen beállíthatja a fűtési időt. Minden funkciót saját színes 
lámpája jelez, megkönnyítve a használatot.

Amennyiben a fűtőtest szenzora 4 percig nem érzékel mozgást, automatikusan kikapcsolja a fűtést. A beépített hőbiztosíték 
felel a készülék biztonságos használatát.

További információ a www.infralia.com-on!

Az URANUS infravörös fűtőtest kiváló választás pubok, klubok, szállodák, 
dohányzó szobák, teraszok, erkélyek, teraszok és minden egyéb kereskedelmi, vagy 
privát tér esetén.

	 Tekintse meg4
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55
Nyilvános terek  •  Teraszok

Felfüggesztési magasság: 1,8 - 4 m  •  7,7 kg
208-240V 50Hz /60Hz
3 fokozat: 900W /1900W / 2800W

URANUS
VÍZSZINTESEN FELSZERELHETŐ INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST
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Felhasználóbarát összeszerelés és üzemeltetés
A Boreas fűtőtestet mennyezetre, vagy falra szerelhető konzolokon keresztül lehet felfüggeszteni és  
akár 18 m² területet is képes felmelegíteni.

Egy egyszerű aljzat elegendő a felszereléshez és villanyszerelő sem szükséges az elektromos hálózathoz való 
csatlakoztatáshoz. A Boreas fel van szerelve a hőmérsékletjelzővel és termosztáttal, mely távirányítóval és wifivel 
állítható. Minden Boreas fel van szerelve egy hőbiztosítékkal, amely túlmelegedés esetén 
kikapcsolja a készüléket.

További információ a www.infralia.com-on!

Az elegáns BOREAS egy vízszintesen plafonra függeszthető fűtőtest tökéletes 
választás kávézókban, éttermekben, klubokban, szállodai teraszokon, 
dohányzóhelyeken, teraszokon, erkélyeken, vagy akár otthoni teraszán. Az infravörös 
sugárzás kellemes meleget biztosít. Stílusos fekete felületének köszönhetően a Boreas 
bármilyen stílusú térbe beilleszkedik.

BOREAS
VÍZSZINTESEN FELSZERELHETŐ
INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST

- Irányítsa távirányítóval, 
vagy wifi-n kereszül

-  Beépített 
hőmérsékletszabályozó

-  Plafonra és falra is 
felszerelhető

	 Tekintse meg4
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY
 IP65

Nyilvános terek  •  Teraszok 970 x 160 x 80 mm  •  4,1 kg  •  2600 W
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A HEATTIE és a RETABLE ideális kávézók, éttermek, kocsmák, 
szórakozóhelyek, hotelek, dohányzó helyiségek, teraszok, kül- és 
belterek fűtésére egyaránt.

Egyszerű kezelés és összeszerelés!

HEATTIE
HORDOZHATÓ INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST

RETABLE
KÜLTÉRI ASZTAL BEÉPÍTETT

INFRAVÖRÖS FŰTÉSSEL

	 Tekintse meg 
honlapunkon
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Felhasználóbarát infravörös fűtőtest
A Heattie 65 cm-es fűtőszálával és 19,5 cm-es átmérőjével kiválóan illeszkedik szűk helyekre. 
360° -os kialakításának köszönhetően képes 3 m²-es hatótávjának minden pontját egyenletesen 
felmelegíteni. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen 
környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. 

A Heattie hordozható fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre. Kis súlyának 
köszönhetően könnyen felemelheti és mozgathatja a fűtőtestet. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, 
vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra.

További információ a www.infralia.com -on!

Felhasználóbarát infravörös fűtőtest
A Retable 360° -os kialakításának köszönhetően képes 7 m²-es hatótávjának minden pontját 
egyenletesen felmelegíteni. A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem 
melegítik a közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a 
meleget.

Az asztal kellemes tapintásáért a hőálló magnézium-oxid borítás felel. A fűtőtest egyszerű és biztonságos használatáért a 
beépített túlmelegedés és eldőlés szenzor, illetve olvadóbiztosíték felel.

További információ a www.infralia.com -on!

A HEATTIE egy hordozható teraszfűtő, amely asztalon és asztal alatt is használható. 
Kiváló választás kávézók, éttermek, pubok, klubok, szállodák, dohányzó szobák, 
teraszok, erkélyek, teraszok és nyitott belső terek esetén. Fekete homokfúvott 
felületének és a modern megjelenésének köszönhetően, a Heattie bármilyen stílusú 
dekorációba könnyedén beleszkedik.

A RETABLE egy asztalba épített kültéri fűtőtest, amely tökéletes választás kávézók, 
éttermek, pubok, klubok, szállodák, dohányzó szobák, teraszok, erkélyek, teraszok és 
egyéb nyitott belső térek ellátására. Modern megjelenésének köszönhetően, a Retable 
bármilyen stílusú dekorációba könnyedén beilleszkedik.

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

 IP45Nyilvános terek  •  Teraszok  •  Otthoni használat  
•  Kereskedelmi használat

60 x 75 / 110 cm  •  19,3 kg / 20,8 kg
220-240 V  •  50/60 Hz • 1300 W

APPLICATIONS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

 IP45Nyilvános terek  •  Teraszok  •  Otthoni használat  
•  Kereskedelmi használat

65 x átmérő: 19,5 cm  •  3,4 kg
220-240 V  •  50/60 Hz • 1200 W
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MARS
INFRAVÖRÖS NAPERNYŐ FŰTÉS

JUPITER
TERASZFŰTÉS
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	Tekintse meg 
 honlapunkon

	 Tekintse meg4
 honlapunkon
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Napernyő fűtés LED világítással
A Mars az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja teraszán. A készüléket úgy tervezték, hogy az italok 
hidegek maradjanak, míg a teste felmelegszik. A meleg vagy hideg fényű LED-es világítás rendkívüli légkört 
teremt. A rozsdamentes acél fűtőtest ellenáll a heves esőnek, hónak vagy fröccsenő víznek, ezért alkalmas kereskedelmi 
használatra. Emellett LED világítással is fel van szerelve, amely ellenáll a magas hőmérsékletnek. Ez a világítás a fűtőelem 
alja.

A Mars fűtőtestet használatra készen szállítjuk. Lehetőleg 1,8 m magasságban szerelje fel. Ez 
lehetővé teszi akár 5 m²-es helyiség fűtését is.

Szabadon álló változat is elérhető.

Terasz fűtő LED világítással
A szabadon álló Jupter az életmód és a kényelem tökéletes kombinációját kínálja beltéri kültéri használatra egyaránt. A 
fűtőtest úgy lett tervezve, hogy italait hidegen tartsa, míg testét felmelegíti. Köszönhetően meleg vagy hideg fényű 
LED világításának, a Jupiter tökéletes hangulatot biztosít. 

A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi 
használatra. A fűtőtest alján helyet foglaló LED világítás ellenáll a magas hőmérsékletek. A Jupiter szabadon álló fűtőtestet 
használatra készen szállítjuk. Nincs szükség további összeszerelésre.

Stabil talpának és automata védelmének köszönhetően a fűtőtest gyermekek és állatok közelében is 
biztonságosan használható.

Felfüggeszthető verzió is elérhető.

A MARS egy napernyő alá függeszthető fűtőtest, amely rendkívül alkalmas 
mind kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán 
használatra. Elérhető szálcsiszolt fekete és réz színben.

A JUPITER egy szabadon álló infravörös teraszfűtő, amely rendkívül alkalmas mind 
kereskedelmi (vendéglátás, teraszok, nyitott beltéri terek), mind magán használatra. 
Elérhető szálcsiszolt alumínium és matt fekete kivitelben.

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55Nyilvános terek  •  Teraszok  •  Otthoni használat  
•  Kereskedelmi használat

38 x 20,5 cm  • 4 kg 
750/1500 W  •  100-240 V  •  50/60 Hz

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55Nyilvános terek  •  Teraszok  •  Otthoni használat  
•  Kereskedelmi használat Fejlesztés alatt
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RIESLING
PLAFONRA SZERELHETŐ
KÜLTÉRI FŰTŐTEST

Ellenáll bármilyen
     idöjárási körülménynek
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Könnyen kezelhető, hosszú élettartamú fűtőtest
A Riesling függő fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas 
kereskedelmi használatra.

Felfüggesztése egyszerű a csomagban található konzollal. Beüzemeléséhez nincs szükség villanyszerelőre. Csupán be kell 
dugnia egy egyszerű fali aljzatba és innentől távirányítóval irányíthaja a fűtőtestet.

Végül a fűtőtest Scotch technológiával van felszerelve, ami azt jelenti, hogy lágyabb fűtést és világítást használ. Például a 
Riesling istállóban tartott lovak melegen tartására is használható.

A RIESLING plafonra függeszthető fűtőtest tökéletes választás kávézókban, 
éttermekben, klubokban, szállodákban, teraszokon, erkélyeken, vagy akár nyílt beltéri 
terekben. Az infravörös sugárzás kellemes meleget biztosít. Stílusos szálcsiszolt matt 
fekete felületének köszönhetően a Riesling bármilyen stílusú térbe beilleszkedik.

	Tekintse meg 
 honlapunkon

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP24Nyilvános terek  •  Teraszok  •  Otthoni használat  
•  Kereskedelmi használat

80/90 x 9 x 10 cm  •  3,7 kg 
100-240 V  •  50/60 Hz  •  1300-1500 W
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ALFRESCO
INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI FŰTŐTEST 

Figyelemre méltóan
       hatékony és gazdaságos 

	 Tekintse meg4
 honlapunkon
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Falra szerelhető Alfresco infravörös fűtőtest
Az Alfresco fűtőtest nem pazarolja az energiát a levegő fűtésére, hanem a fűtött területen tartózkodó embereket és 
tárgyakat melegíti. Legyen szó munkáról, vagy pihenésről a fűtőtest a hűvös kültéri és beltéri helyiségeket kellemes, meleg 
hellyé varázsolja.   

Az Alfresco fűtőtest infravörös sugarai a hagyományos fűtéssel ellentétben nem melegítik a 
közvetlen környezetet csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. 
Az elektromos infravörös technológia rendkívül takarékos és költséghatékony. Az elhasznált energia több mint 90%-a 
hősugárzássá alakul.

Ezenkívül a fűtőtestek mozgásérzékelőkkel is felszerelhetők anélkül, hogy negatívan befolyásolnák az elemek 
élettartamát. Ez biztosítja, hogy a fűtőberendezések csak akkor működjenek, amikor vásárlók is jelen vannak, ami jelentős 
megtakarítást jelent.

A falra szerelhető infravörös fűtőtest tengerészgyalogsági minőségű rozsdamentes acélból és egy speciális ötvözetből 
készül, amely kiemelkedő korrózióállóságot biztosít – ez egy fontos a nedves éghajlaton vagy a tengerparti területeken.

Az Alfresco kompakt és elegáns kialakításának köszönhetően bármilyen berendezéshez könnyedén illeszkedik. A 
fűtőtestet egyszerűen rögzíthető, hőálló burkolatának köszönhetően pedig a mennyezetbe süllyeszthető, vagy akár 
alacsonyabb magasságban, esetleg vászon vagy fa közelében is felszerelhető.

Hűvös kültéri és beltéri helyiségek egyszerű és effektív fűtését teszi lehetővé a 
forradalmi fűtési technológiával működő ALFRESCO infravörös kültéri fűtőtest.

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55Raktárak  •  Nyilvános terek  •  Teraszok  •  
Otthoni használat  •  Kereskedelmi használat

99 of 156 x 22 x 17 cm 
2,5 - 8 kW
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VERMOUNT
FÜGGŐLEGESEN FELSZERELHETŐ
KÜLTÉRI INFRAVÖRÖS FŰTŐTEST

	Tekintse meg 
 honlapunkon

Tökéletesen illeszkedik
                  kis terekbe is
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Forradalmi függőleges kültéri fűtőtest  
A hőálló borítás lehetővé teszi, hogy bármilyen anyaghoz (akár fához is!) rögzítse a fűtőtestet, ezzel helyet 
megtakarítva teraszán. 1 méteres effektív hosszúságú fűtőszálával a Vermount nagyobb helyet képes ellátni, mint 
bármely más hasonló függőleges vagy vízszintes egység. Extrudált alumínium ház a kiválóan illeszkedik bármilyen 
környezetbe. Az egyszerű konzolra akasztható megoldás megkönnyíti a létra nélküli felszerelést. A fűtőcső törés esetén 
cserélhető. Biztonsági Récs – Semmi ok aggodalomra, ha gyermek vagy állat érinti a fűtőtestet.

Kipattintható IP55 szabványú felépítés
A fűtőtest minden irányból eső-, hó- és fröccsenés álló. Tökéletes kereskedelmi használatra. A szabadalmazott 
kipattintható fűtőcső felépítésnek köszönhetően a cső egyszerűen, villanyszerelő hívása nélkül cserélhető, mely garantálja 
a probléma mentes használatot. 

Szénszálas fűtési technológia
A  infravörös fűtőberendezés beltéri és kültéri használatra is alkalmas. A fűtőtest ellenáll a környezeti hatásoknak, legyen 
az eső, vagy akár hó, ezért különösen alkalmas kereskedelmi használatra. Szabadalmaztatott szénszálas fűtőszálai 
jelentősen, akár 90%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, a 
klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel.

A hagyományos fűtéssel ellentétben az infravörös sugarak nem melegítik a közvetlen környezetet (levegőt, vizet, fémet) 
csupán az emberi testet, ennek köszönhetően a szél nem fújja el a meleget. Melegfényű hangulatvilágítása kellemesen 
bevilágítja a teret. Tökéletes olyan helyiségekbe, ahol vakító vörös fény nem alkalmazható (galériák, klubbok, istállók). A 
Vermount szénszálas fűtőszálai jelentősen, akár 75%-kal csökkentik fenntartási költségét, és több mint 95%-kal csökkentik 
a szén-dioxid-kibocsátást, a klasszikus gázüzemű kültéri fűtőtestekkel összevetve. 110° -os fűtési szög és 3,5 m²-es 
hatótáv.

Egyszerű és biztonságos használat
Egyszerűen csatlakoztassa a hálózathoz, és használja a minden egységen megtalálható ki/be-kapcsoló gombot. A 
távirányító lehetővé teszi a fűtés egyszerű vezérlését. A 4 órás időzítő segítségével pedig pontos szabályozhatja a 
Vermountot. A készülék különböző színű fényekkel jelzi a beállított funkciót segítve a könnyű felismerését. A beépített 
érzékelő kikapcsol az energiatakarékosság és a biztonság érdekében túlmelegedés esetén. 

PIR megtakarítási funkció
A Vermount passzív infravörös megtakarítási funkcióval (PIR) is rendelkezik, amely automatikusan kikapcsolja a fűtést 4 
perc után, amennyiben nem észlel mozgást a fűtőtest előtti 3-4 méteres távolságon.

A VERMOUNT infravörös kültéri fűtőtest tökéletes választás pubok, klubbok, 
szállodák, dohányzó helyiségek, teraszok és erkélyek esetén.

FELHASZNÁLÁS MÉRET ÉS TELJESÍTMÉNY

IP55Garázsok  •  Pincék  •  Padlások  •  Raktárak  •  
Nyilvános terek  •  Teraszok

19,5 x 14 x 127cm  • 6,4 kg
208-240 V  •  50/60 Hz
3 fokozat: 900W  •  1900W  •  2500W
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