
Prestyl, dat voelt 
duurzaam

Prestyl
Particuliere en zakelijke 
infraroodverwarming



comfort Heating
Prestyl
Onze Prestyl infraroodverwarmingspanelen 
voldoen aan zeer hoge kwaliteitsnormen 
voor een eerlijke prijs. Duurzaam, 
functioneel en efficiënt verwarmen in 
verschillende productmaten voor een ruime 
diversiteit aan ruimtes.

Prestyl is het resultaat van ruim 20 jaar aan 
ervaring op het gebied van lange golf infrarood. 
De aluminium behuizing heeft een zeer directe 
opwarmtijd voor een optimaal rendement. 
Toegepaste materialen zijn zorgvuldig 
geselecteerd, waarna Prestyl net als onze overige 
infraroodverwarmingsproducten met liefde 
worden geproduceerd te Nederland.

Duurzaamheid is onze belangrijkste pijler voor 
Prestyl. Voor een eerlijke prijs is het mogelijk 
om een woonhuis, maar ook een volledig 
kantoorpand te moderniseren. Per ruimte 
geschakeld is dit optimaal afgestemd naar uw 
wens. Zo verwarmt u per ruimte wanneer nodig, 
zonder dat u teveel betaald voor ruimtes waar 
niemand aanwezig is.

ruimtebesparend en 
onderhoudsvrij
Ketels, radiatoren en buizen zijn verleden 
tijd. Prestyl verlangt geen aparte technische 
ruimte om te functioneren, de voeding 
bevindt zich immers in uw groepenkast. 
Verder vereist Prestyl geen onderhoud, wat 
een aanzienlijke besparing oplevert voor de 
totale eigendomskosten.

opbouw of inbouw
Onze Prestyl infraroodverwarmingspanelen 
worden standaard geleverd met een beugel 
voor wand of plafondmontage. Nieuwbouw 
of renovatie? Ook hier bieden we een 
oplossing met onze inbouw stucprofielen.

systeemplafond
Prestyl 12060 en Prestyl 6060 laten zich 
naadloos integreren in systeemplafonds. 
Het vervangen of uitbreiden van een 
verwarming was nog nooit zo eenvoudig.

nederlands Producent
Comfort Heating ontwikkelt en produceert 
zijn infrarood verwarmingsproducten te 
Rijswijk, iets waar we trots op zijn. Service 
is daarmee altijd dichtbij huis. Ook bent 
u van harte welkom om de producten te 
ervaren op ons bezoekadres.



Prestyl 12060

Productmaat: 1194 x 594 x 35 mm

Gewicht: 7,5 KG

Kleur: Wit of zwart

Vermogen: 750 Watt / 3,3A

Spanning: 230V / 50Hz

Oppervlakte temp: ± 90 °C

Infrarood vorm: lange golf infrarood

Verwarmt: tot 15m2*

Montage: Wand of plafond

Toepasbaar als: Hoofd- bij en  
spotverwarming

Productie te: Rijswijk - Nederland

Fabrieksgarantie: 5 jaar
*situatie afhankelijk

Prestyl 6060

Productmaat: 594 x 594 x 35 mm

Gewicht: 4,0 KG

Kleur: Wit of zwart

Vermogen: 400 Watt / 1,8A

Spanning: 230V / 50Hz

Oppervlakte temp: ± 90 °C

Infrarood vorm: lange golf infrarood

Verwarmt: tot 9m2*

Montage: Wand of plafond

Toepasbaar als: Hoofd- bij en  
spotverwarming

Productie te: Rijswijk - Nederland

Fabrieksgarantie: 5 jaar
*situatie afhankelijk

Prestyl 105105

Productmaat: 1044 x 1044 x 35 mm

Gewicht: 8,5 KG

Kleur: Wit of zwart

Vermogen: 1100 Watt / 4,8A

Spanning: 230V / 50Hz

Oppervlakte temp: ± 90 °C

Infrarood vorm: lange golf infrarood

Verwarmt: tot 22m2*

Montage: Wand of plafond

Toepasbaar als: Hoofd- bij en  
spotverwarming

Productie te: Rijswijk - Nederland

Fabrieksgarantie: 5 jaar
*situatie afhankelijk
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