Infrarood verwarming

Alkari HYBRIDE Serie

Alkari BASIC Lijn

Als we alle voordelen kennen van een infrarood verwarming lijkt het soms absurd om een convectie verwarming
in huis te halen. Toch zijn er uitzonderingen waar we de combinatie van infrarood en convectie als beter en meer
comfort gevend kunnen ervaren. We denken bijvoorbeeld in oudere woningen waar veel koudebruggen en talrijke
slecht geïsoleerde glaspartijen aanwezig zijn. Hier kan je met de Alkari Hybride verwarming perfect op inspelen
dankzij het beste van 2 werelden.

Alkari Basic staat voor industriële degelijkheid met een huiselijke toets. Het design van onze Alkari infrarood
panelen is zeer strak en doelbewust. De panelen passen in elke woning dankzij hun tijdloos design en kleur. Deze
uitstraling heeft Alkari doelbewust gekozen zodat onze panelen in zowel nieuwbouw als renovatie goed tot hun
recht komen.

Deze Hybride versie geeft een heerlijke infrarood stralingswarmte maar tegelijk verwarmt deze ook de lucht . Het
resultaat is een snellere opwarming ondanks de afkoeling van raampartijen en koudebruggen.

Als je op zoek bent naar een tijdloos, betrouwbaar en efficiënt infrarood verwarming systeem, dan is de Alkari
basic line jouw evenwichtige keuze. Dankzij de
kristallen poedercoating op het oppervlakte van
deze verwarming past dit element in iedere woning.
Of je deze infrarood verwarming aan het plafond,
dan wel aan de muur plaatst, men zal dit geen
moment als storend ervaren daar dit paneel volledig
in de ruimte opgaat.
De universele ophangbeugels zorgen er tevens voor
dat de montage van de infrarood verwarming zowel
horizontaal als verticaal kan geschieden.
Dankzij de hoogwaardige materialen en het strakke
ontwerp zal dit verwarmingselement volledig
opgaan in het interieur van uw woning. Eenvoud is
troef bij Alkari en minder is meer.
Indien gewenst kan Alkari Basic ook geleverd
worden in andere RAL kleuren zodat u een
persoonlijke toets kan geven bij de inrichting van uw
woning of bedrijfsruimte. Zelfs een bedrukking met
een kunstwerk, schilderij of company logo behoort
tot de mogelijkheden.
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ALK-HBH-500

600 x 600 x 40

500 Watt

IP 20

9.4 Kg

RAL 9016

71 x 71 x 7

36

ALK-B-200

400 x 600 x 20

200 Watt

IP 44

5.2 Kg

RAL 9016

51 x 71 x 7

55

ALK-HBH-900

600 x 1000 x 40 900 Watt

IP 20

13,3 Kg RAL 9016

71 x 110 x 7

24

ALK-B-400

600 x 600 x 20

400 Watt

IP 44

8.3 Kg

RAL 9016

71 x 71 x 7

36

ALK-HBH-1200

600 x 1400 x 40 1200 Watt IP 20

17.2 Kg RAL 9016

71 x 150 x 7

19

ALK-B-500

400 x 1200 x 20 500 Watt

IP 44

10.4 Kg RAL 9016

51 x 130 x 7

24

ALK-B-600

600 x 900 x 20

600 Watt

IP 44

12.7Kg

RAL 9016

71 x 100 x 7

24

ALK-B-800

600 x 1200 x 20 800 Watt

IP 44

16.2Kg

RAL 9016

71 x 130 x 7

19

ALK-B-1000

600 x 1400 x 20 1000 Watt IP 44

19.3Kg

RAL 9016

71 x 150 x 7

19

Email info@alkari.eu
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