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comfort Heating
Heatscreen
Comfort Heating - Nederlands ontwikkelaar 
en producent van Heatscreen biedt een 
unieke verwarming voor de hoogbouw. 
Ons gepatenteerde ontwerp met IP65-
certificering, de Heatscreen 2300W en de 
Heatscreen 1300W, zijn volledig elektrisch 
en klaar voor een gasloze toekomst.

Onze geavanceerde weerstandtechniek gaat uit 
van lange golf infrarood. Bij dit proces staat het 
opeenhopen van stralingswarmte in de ruimte 
centraal. De vloer, muren en objecten dienen 
als massa voor de warmteafgifte. Op deze wijze 
ontstaat er een gelijkmatige warmte in de ruimte 
zonder luchtverplaatsing.

Heatscreen kan indrukwekkende hoogtes 
aan, een mooi voorbeeld hiervan is de Marine 
Zeebrugge waar Heatscreens op 17 meter hoogte 
hangen. Andere opdrachtgevers, waaronder 
VolkerWessels, TMS Terneuzen, de Marine Den 
Helder en Maas Autogroep gingen u al voor.

energie-investeringsaftrek
Heatscreen valt onder de Energie-
investeringsaftrek (EIA-subsidie) wanneer 
deze op een hoogte van meer dan 4 meter 
wordt geïnstalleerd. Dit geldt voor het 
verwarmen van werkplekken in ruimtes. Dit 
voordeel kan oplopen tot 10 á 15 procent 
van de totale kosten.

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.



Heatscreen 1300w

Productmaat: 310 x 790 mm

Gewicht: 5,0 KG

Kleur: Antraciet

Vermogen: 1300 Watt / 5,6A

Spanning: 230V / 50Hz

Oppervlakte temp: ± 360 °C

Infrarood vorm: lange golf infrarood

Verwarmt: tot 25m2*

Montage: Wand, plafond of statief

Toepasbaar als: Hoofd- bij en spotverwarming

IP-certificering: IP65

Patent/Octrooi nr.: EP 3209944

Productie te: Rijswijk - Nederland

Fabrieksgarantie: 5 jaar
*situatie afhankelijk

Heatscreen 2300w

Productmaat: 470 x 790 mm

Gewicht: 7,5 KG

Kleur: Antraciet

Vermogen: 2300 Watt / 10A

Spanning: 230V / 50Hz

Oppervlakte temp: ± 360 °C

Infrarood vorm: lange golf infrarood

Verwarmt: tot 50m2*

Montage: Wand, plafond of statief

Toepasbaar als: Hoofd- bij en spotverwarming

IP-certificering: IP65

Patent/Octrooi nr.: EP 3209944

Productie te: Rijswijk - Nederland

Fabrieksgarantie: 5 jaar
*situatie afhankelijk

Hoogte is voor ons 
geen uitdaging
Waar het voor andere infrarood-
verwarmingsproducten in 
hoogte stopt, begint het pas 
bij Heatscreen. Hoogte is voor 
ons geen uitdaging! Wat de 
zon buiten kan met lange golf 
infrarood – kunnen wij binnen met 
Heatscreen.

onderhoudsvrij
Heatscreen maakt geen gebruik 
van onderdelen zoals een brander, 
filters, brandstofleidingen, 
thermostaatkranen en overige. 
Daarmee is Heatscreen volledig 
onderhoudsvrij.

duurzaam
Met Heatscreen maakt u duur-
zame combinaties door te kiezen 
voor een volledig elektrisch 
verwarmingssysteem tezamen met 
duurzame energiebronnen. U zet 
zonne- en windenergie al snel om 
in warmte. Tevens is Heatscreen 
voor 98% recyclebaar.
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