


HEATSTRIP Πρωτοποριακή ακτινοβολούµενη θερµότητα.
Αποτελεσµατική και οικονοµικά αποδοτική θέρµανση σε µινιµαλιστική σχεδίαση.

HEATSTRIP Πρωτοποριακό Θερµαντικό σώµα µε ακτινοβολούµενη θερµότητα.
Υπαίθριοι ηλεκτρικοί θερµαντήρες εκπέµπουν ακτινοβολούµενη θερµότητα παρόµοια µε τις ακτίνες 
που εκπέµπονται από τον ήλιο σε άτοµα και επιφάνειες. 
Σε αντίθεση µε τους παραδοσιακούς υπαίθριούς θερµαντήρες αερίου, που θερµαίνουν την 
περιβάλλουσα ατµόσφαιρα και έχουν ως αποτέλεσµα, υψηλές θερµοκρασίες κοντά στο µέσο 
θερµότητας και χαµηλότερες θερµοκρασίες µακριά του, διαπερνά τον αέρα µε τις ακτίνες θερµότητας 
που εκπέµπει παρέχοντας θερµοκρασία απευθείας σε άτοµα και επιφάνειες. 
Στο σπίτι σας, µπορεί να παρέχει θέρµανση σε  εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους σαλόνια, 
µπαλκόνια, πέργκολες και αυλές.

Αποτελεσµατική, οικονοµικά αποδοτική ηλεκτρική θέρµανση.
Η πρωτοποριακή σχεδίαση του HEATSTRIP επιτρέπει ταχεία διασπορά θερµότητας στο ελάχιστο 
λειτουργικό κόστος. 

Λεπτή γραµµή, µινιµαλιστική σχεδίαση ‘χωρίς οσµές και φως’.
Η κοµψή, µινιµαλιστική µαύρη όψη του δεν εκπέµπει φως ή λάµψη όταν λειτουργεί, δεν αλλοιώνει 
τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι εντάσσετε εύκολα στον διάκοσµο σας.
Η δυνατότητα  τοποθέτησης του στην οροφή ή σε πλευρικό τοίχο σας δίνει πλήρη εκµετάλλευση 
των χώρων σας χωρίς να δεσµεύει χώρους στο δάπεδο. 

Χωρίς Συντήρηση.
∆εν ενσωµατώνει κανένα κινούµενο στοιχείο εσωτερικά, διασφαλίζοντας σιωπηλή και χωρίς φως 
λειτουργία χωρίς ανάγκη συντήρησης. 

Κοµψό περίβληµα.
Πρότυπο εξωτερικού περιβλήµατος, το χρώµα του είναι µατ αργύρου. 
Ο στιλβωµένος ανοξείδωτος χάλυβας µε ανοξείδωτο περίβληµα προσφέρει επιπλέον προστασία 
κατά των διαβρώσεων.
Τα ανοξείδωτα µοντέλα ‘SS’ είναι κατάλληλα για χρήση σε παραθαλάσσιες και παράκτιες 
περιοχές. 

Εµπορικές εφαρµογές 
Το προϊόν έχει τοποθετηθεί µε επιτυχία σε πολλούς χώρους ψυχαγωγίας εστιατόρια, µπαρ, υπαίθριες 
περιοχές όπως και σε χώρους εργασίας και δραστηριοτήτων. 
Επιλύει το πρόβληµα της απαγόρευσης καπνίσµατος δηµιουργώντας άνετο περιβάλλον σε 
εξωτερικούς χώρους για την υποδοχή των καπνιστών. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατοικίες (σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο αναψυχής) 
Αίθρια, Βεράντες, Μπαλκόνια, Αυλές, Χώροι συγκέντρωσης, Αίθρια, Μπάρµπεκιου, Πέργκολες.

Εµπορική (σε εξωτερικό χώρο αναψυχής)
Καφετερίες, Μπυραρίες, Οινοποιεία, Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Σχολεία, Γραφεία, Υπαίθριες ζώνες 
καπνίσµατος.

Εµπορική (σε εσωτερικό χώρο - σηµείο) 
Εργοστάσια, Σταθµούς εργασίας σε εργοστάσια µε συγκεκριµένα σηµεία θέρµανσης, Αποθήκες, 
Εκθέσεις, Συνεδριακά κέντρα - Αίθουσες διαλέξεων, Μεγάλα δωµάτια / αίθουσες (κάθε δωµάτιο 
µε υψηλή οροφή), Εκκλησίες, Εσωτερικούς χώρους, Γήπεδα, Ζωολογικοί κήποι.

Μοντέλο
THH 1500 AUS-SS
THH 2400 AUS-SS
THH 3200 AUS-SS

Watts
1500
2400
3200

∆ιαστάσεις mm
850 x 172 x 45
1330 x 172 x 45
1770 x 172 x 45
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