Onze producten

Zo haal je
het zonnetje
in huis
eCO₂heat ®
Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen

eCO2heat Infrarood wandverwarming Keramiek
Infrarood verwarming met glaskeramiek als oppervlakte

Keramiek is een zeer geschikt materiaal om warmte lange tijd op te slaan. Bij onze verwarmingselementen gebruiken wij deze natuurstof, echter ook om de infraroodstraling goed te kunnen
verspreiden. Door de dikte van onze Keramiekplaten van slechts 3mm en de ingesloten kristallen in
de plaat kunnen wij de warmtespreiding optimaal en efficiënt omzetten en gebruiken. Zo heeft u
slechts een korte opwarmtijd nodig om te kunnen genieten van de aangename en heilzame
warmtestraling. De Keramiek wandverwarming met aluminium lijst onderscheidt zich, doordat op
de achterzijde van het element een isolatie is aangebracht waardoor deze elementen optimaal te
monteren zijn aan de buitenwanden. Zo gaat slechts een zeer gering deel van de warmtestraling aan
de buitenwand verloren.
eCO2heat Infrarood wandverwarming Keramiek
Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

Vermogen

Kleur

Verwarmd
Opp.

ECO-KERRAG

-0001

Keramiek met lijst

1000 x 500 x 6/20

480 W

wit

tot 18 m2

ECO-KERRAM

-0001

Keramiek met lijst

750 x 500 x 6/20

410 W

wit

tot 14 m2

ECO-KERRAK

-0001

Keramiek met lijst

500 x 500 x 6/20

250 W

wit

tot 8 m2

-0002

beige

-0003

zwart

-0004

marine

-0005

olive

-0006

coral

-0007

mocca

Aluminium lijsten
Aluminium lijsten zijn er in een Alu matt profiel 7 plat (A)
of rond Profil 10 (U). Voor de kleuren goud (G), Brons (B),
Zwart (B) of oudzilver (P) geldt een toeslag van € 30,- netto.

TÜV Rheinland Certificaat nummer:
60025578 ID:27094

eCO2heat Infrarood wandverwarming Graniet
Infrarood verwarming met natuurlijk graniet als oppervlakte

Graniet is een natuurlijk materiaal en heeft de eigenschap om infrarood straling optimaal en gelijkmatig door een ruimte te verdelen. Het graniet dat we gebruiken is zo bewerkt, dat het voor ons
mogelijk is om slechts 8mm dikke granietplaten voor onze verwarming toe te passen. De robuustheid en stevigheid van het materiaal wordt hierdoor niet aangetast. Graniet en buigzaam? Ja dat
gaat, en zelfs exclusief voor eCO2heat. Door de oppervlakte structuur is elke van onze granieten
Infrarood verwarmingspaneel een uniek exemplaar.
eCO2heat Infrarood wandverwarming Graniet
Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

Vermogen Kleur

Verwarmd
Opp.

ECO-GRAG

-0001

Graniet

1000 x 500 x 10

480 W

bianco sarde

tot 18 m2

ECO-GRAM

-0001

Graniet

750 x 500 x 10

410 W

bianco sarde

tot 14 m2

ECO-GRAK

-0001

Graniet

500 x 500 x 10

250 W

bianco sarde

tot 8 m2

-0002

rosa beta

-0003

kashmir white

-0004

juparana india

0001

0002

0003

0004

0005

0006

-0005

multicolor red

TÜV Rheinland Certificaatnummer:

-0006

nero impala

60025578 ID: 27094

eCO2heat Infrarood staande panelen

(ook voor wandmontage geschikt)
Met houten frame

Onze keramische verwarming met houten frame kunt u gebruiken als staande verwarming en als
wandverwarming. Het bestaat uit 2 keramische platen, waartussen ons gepatenteerd
verwarmingselement is geplaatst. De panelen worden zowel met frame als met beugels geleverd.
Het houten frame is uit ecologische overwegingen niet bewerkt, geverfd en gelakt. De staande
verwarming is erg flexibel en ook mobiel inzetbaar in alle mogelijke ruimtes waar extra warmte
nodig is of waar helemaal geen verwarming is.
eCO2heat Infrarood staande panelen (ook voor wandmontage geschikt)
Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

Vermogen

Kleur

Verwarmd
Opp.

ECO-KERSTG

-0001

Keramiek staand

1060 x 560 x 30

480 W

beige

tot 18 m2

ECO-KERSTK

-0001

Keramiek staand

860 x 560 x 30

410 W

beige

tot 12 m2

-0002

wit

TÜV Rheinland Zertifikatnummer:
60025578

eCO2heat Infrarood wandverwarming
(voor op en onder stucwerk)
Geschikt voor grote ruimtes

Deze unieke wandverwarming is wereldwijd gepatenteerd, slechts 5 mm dik en weegt maar 3 kg.
Door de grote oppervlakte van 1,4m2 wordt een perfecte warmtestraling verzekerd. U merkt direct
hoe de aangename warmte in de ruimte. Ook qua uitvoering zijn er bijna geen grenzen. Stuurt u ons,
na overleg, uw eigen stof of design en u krijgt binnen 15 werkdagen uw individuele wandverwarming. Uw gasten zullen zich verbazen en zij zullen deze warmte als zeer aangenaam ervaren.
Voor de afwerking kunt u kiezen uit onze natuurstoffen of zelf uw natuurstoffen kiezen.
Synthetische materialen worden door ons niet verwerkt. Alleen natuurstoffen, zoals katoen, zijde
of linnen. Echter het gaat nog verder: Montage onder een stuclaag is ook mogelijk. Een infrarood
verwarming die onzichtbaar is weggewerkt in een wand en de hele ruimte comfortabel verwarmt.
Met een dikte van slechts 2mm is de verwerking van deze wandverwarming geen probleem.
Bijzonder aandacht verdient ook de gipskartonplaat met het verwarmingspaneel erop verwerkt.
eCO2heat Infrarood wandverwarming (voor op en onder stucwerk)
Kleur

Verwarmd
Opp.

2000 x 600 x 5 630 W

zijde onbewerkt

tot 25 m2

2000 x 600 x 5 630 W

katoen

tot 25 m2

Wandverwarming

2000 x 600 x 5 630 W

zijde grof

tot 25 m2

-0099

Wandverwarming

2000 x 600 x 5 630 W

design klant

tot 25 m2

ECO-GKPUP

-0000

Gipskartonplaat

2600 x 600 x 2 630 W

tot 25 m

ECO-WFHUP

-0000

Onder pleisterwerk

2000 x 600 x 2 630 W

tot 25 m2

Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

ECO-WFHAP

-0001

Wandverwarming

-0002

Wandverwarming

-0003

Vermogen

2

Onder stucwerk

TÜV Rheinland Zertifikatnummer:
60028204

eCO2heat Infrarood badkamerverwarming
Dit product is uniek in Europa!

De eCO2heat keramische infraroodverwarming voor badkamers combineert design met functionaliteit. Wij bieden dit bijzondere product aan in 2 verschillende uitvoeringen. Beide modellen
beschikken over een handdoekhouder. De stralingswarmte zorgt voor een zeer aangename warmte
en verhoogt het comfort. Daarnaast zorgt onze infraroodverwarming ervoor dat er geen schimmelvorming is in de badkamer, en ook dat uw spiegel nooit meer beslaat.
eCO2heat Infrarood badkamerverwarming
Afmetingen

Vermogen

Verwarmd
Opp.

Artikel

Nr

Materiaal

Kleur

ECO-BADG

-0003

Handdoekhouder dubbel 2000 x 600 x 50 1060 W

keramiek darknight tot 25 m2

ECO-BADG

-0001

Handdoekhouder dubbel 2000 x 600 x 50 630 W

keramiek darknight tot 15 m2

ECO-BADK

-0001

Handdoekhouder enkel

1500 x 500 x 50 820 W

keramiek antraciet

tot 20-25 m2

ECO-BADK

-0002

Handdoekhouder enkel

1500 x 500 x 50 820 W

keramiek off white

tot 20-25 m2

Inclusief handdoekhouder voor de badkamer

eCO2heat Infrarood wandverwarming Keramiek
Met gepolijste glaskeramiek oppervlakte

De gepolijste keramische infrarood verwarming is in het off-white en antraciet/zwart verkrijgbaar.
Onze gepolijste keramische infrarood verwarming krijgt u zonder lijst en met isolatie aan de
achterzijde. Deze infrarood verwarming met zeer veel combinatiemogelijkheden is de ideale keuze
als het gaat om mooie accenten in de inrichting van een woonruimte, met daarbij een hoge
efficiëntie en zeer gezonde manier van verwarmen.
eCO2heat Infrarood wandverwarming Keramiek
Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

Vermogen

Kleur

Verwarmd
Opp.

ECO-KERPOLG

-0001

Keramiek gepolijst

1000 x 500 x 10

480 W

off white

tot 18 m2

ECO-KERPOLM

-0001

Keramiek gepolijst

750 x 500 x 10

410 W

off white

tot 14 m2

ECO-KERPOLK

-0001

Keramiek gepolijst

500 x 500 x 10

250 W

off white

tot 8 m2

-0002

www.eco2heat.nl

antraciet/zwart

TÜV Rheinland Certificaatnummer:
60025578

www.eco2heat.nl

eCO2heat Infrarood wandverwarming GFK
GFK panelen zijn in alle mogelijke kleuren verkrijgbaar

Dit verwarmingspaneel is slecht 4 mm dik, sterk en nagenoeg onbreekbaar. Ons gepatenteerde
verwarmingselement wordt hier met glasvezel versterkte kunststof afgewerkt . Het is uitermate
geschikt voor plekken, waar naast het verwarmende aspect, ook robuustheid wordt gevraagd. Zo
zijn deze infrarood panelen een goed en goedkoop alternatief voor de verwarming in de openbare
ruimtes, wachtkamers, scholen en alle plaatsen waar veel mensen samen komen. De panelen zijn
ook “hufterproof”.

Afbeelding in lichtblauw RAL 5012

eCO2heat Infrarood wandverwarming GFK
Materiaal

Afmetingen

Vermogen

Nr

ECO-GPLL

-50200 Wandverwarming GFK 2000 x 600 x 4/20

630 W

ral-wit

tot 25 m2

ECO-GPLG

-50100

1000 x 500 x 4/20

480 W

ral-wit

tot 18 m2

ECO-GPLM

-5075

750 x 500 x 4/20

410 W

ral-wit

tot 14 m2

ECO-GPLK

-5050

500 x 500 x 4/20

250 W

ral-wit

tot 8 m2

RAL-kleur

Kleur

Verwarmd
Opp.

Artikel

Alle RAL-kleuren

Panelen zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren
TÜV Rheinland Certificaat
nr:60025578

eCO2heat Infrarood wellness matras
•
•
•
•
•
•

Werkt op 20 tot 24 Volt.
Bevat geen bimetalen waardoor er geen oververhitting kan ontstaan.
Er is geen gevaar voor stroomslag.
Comfortabele en luxe stoffen bekleding met een laagje silliconen .
Extra zachte schuimstof aan de onderkant, werkt bij 30°C.
Infrarood warmtestraling – die voor een diep doordringende verwarming van het lichaam zorgt.
De bloedvaten gaan verder open staan en zorgen voor een ontspanning van je lichaam en.
spieren waardoor de spierpijn, rugklachten of andere pijntjes verdwijnen.
• Niet alleen geschikt voor therapeutische doeleinden, maar ook voor het dagelijks gebruik
bij u thuis.
Aanbevolen wordt om voor het gebruik voldoende water te drinken en door fruit te eten te zorgen voor een
goed Calcium gehalte; ook bladgroente draagt hier positief aan bij, omdat dit de Magnesiumhuishouding in je
lichaam regelt.. Door vantevoren te douchen zorg je dat je goed kunt transpireren en bij een verkoudheid is het
aan te bevelen om meerdere sessies achter elkaar te doen met tussenpauzes van 90 minuten.
eCO2heat Infrarood wellness matras
Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

Vermogen Kleur

ECO-GRAG

-0001

Wellness matras

1700 x 600 x 15

100 W

stof - kunstleder

eCO2heat Infrarood verwarmingsspiegel

Infrarood verwarming als spiegel

Dit verwarmingselement combineert spiegel en verwarming in perfecte vorm en wijze, niet alleen
in de badkamer. De spiegel beslaat niet en verspreid door zijn stralingswarmte een zeer aangenaam
comfortabel gevoel. Er ontstaat geen condenswater, beginnende schimmelvorming wordt direct
bestreden. De spiegel bestaat uit een speciaal veiligheidsglas (vergelijkbaar met autoruiten).
De achterzijde bestaat uit een isolatieplaat wat warmteverlies naar achter minimaliseert.
De spiegelverwarming kan overal ingezet worden, daar waar u een verwarming en/of een spiegel
nodig heeft. Dan kan zijn in de badkamer, wc, hal, inloopkast, maar ook in hotels, restaurants en
andere branches.
eCO2heat Infrarood verwarmingsspiegel
Kleur

Verwarmd
Opp.

900 x 600 x 8/20 530 W

veiligheidsglas

tot 15 m2

600 x 400 x 8/20 250 W

veiligheidsglas

tot 6 m2

Artikel

Nr

Materiaal

Afmetingen

ECO-HSG

-0001

Warmtespiegel

ECO-HSK

-0001

Warmtespiegel

Vermogen

Eco Concepts gevestigd te Breda is importeur van eCO heat voor de Benelux.
Kvk 60396881 • info@eCO2heat.nl
Distributeur Noord Nederland: RDenergy
info@rdenergy.nl
tel: 06-36037023

www.eco2heat.nl

TÜV Rheinland Certificaatnummer:
60025578

