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5 belangrijke redenen
Waarom infraroodpanelen een verstandige keuze zijn.

In steeds meer woningen kiest men voor verwarmen met infrarood panelen. Dat komt omdat 
infraroodverwarming op een andere manier verwarmt dan conventionele vormen van verwarming. 
Infraroodpanelen geven een warmte die vergelijkbaar is met de warmtestraling van de zon. Deze 
comfortabele manier van verwarmen is goed voor het milieu en uw portemonnee en past daarbij 
ook perfect in iedere inrichting. In plaats van het verwarmen van de lucht met een convectie 
verwarming, verwarmen infraroodpanelen met infrarode straling. 

Deze stralingswarmte is vergelijkbaar met de afgestraalde warmte van de zon. Infrarood verwarming 
is comfortabel, volledig veilig en gezond. De infrarode stralen van infraroodpanelen verwarmen 
direct de bouwschil, objecten en aanwezige personen in een ruimte. De op die manier opgewarmde 
wanden, meubels en vloeren geven de opgeslagen warmte vervolgens gelijkmatig af in de ruimte. 
Dat is hoe infrarood verwarming werkt. 

Maar wat zijn nu precies de directe voordelen die deze 

vorm van verwarming geeft aan u als gebruiker?

1. Gemakkelijk verwarmen:
Eenvoudig installeren en geen onderhoud

2. Aangenaam verwarmen:
Aangenaam en gericht waar u het wilt

3. Gezond en veilig verwarmen:
Zonder gas en brandgevaar

4. Smaakvol verwarmen:
Prachtig design voor elke ruimte

5. Duurzaam verwarmen:
Energiezuinig en duurzaam met groene stroom



Gemakkelijk verwarmen
Eenvoudig te installeren en geen onderhoud

Infraroodpanelen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en uitvoeringen. Wat één ding betreft 
hebben al deze mogelijkheden iets met elkaar gemeen: ze zijn eenvoudig te installeren en vragen 
geen periodiek onderhoud.  

Omdat infrarood panelen gebruik maken van stroom voor de voeding, is het niet nodig om 
bijvoorbeeld een gasleiding of watertoevoer leiding aan te leggen. Hierdoor kunnen infrarood 
panelen zonder ingrijpende bouwkundige aanpassingen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd.

Met beperkte “doe het zelf” kennis kunt u de panelen meestal gemakkelijk zelf ophangen en 
aansluiten. Hiervoor gebruikt u de ophangbeugels die worden meegeleverd met uw 
infraroodpaneel. U kunt infraroodpanelen aan de muur, of aan het plafond bevestigen. Voor de 
voeding van uw paneel is alleen een stroompunt of stopcontact nodig.

U bedient uw infrarood verwarming gemakkelijk met een thermostaat. Thermostaten zijn 
verkrijgbaar als eenvoudige niet programmeerbare thermostaat en als een systemen met 
smartphone app of domotica bediening. Uw eigen wens is hierin leidend.

Hoe zit het eigenlijk met het onderhoud van infrarood panelen? Periodiek onderhoud is bij het 
gebruik van infraroodpanelen niet nodig. De panelen zijn zo gemaakt dat ze u probleemloos 
zonder onderhoud tot wel 30 jaar van warmte kunnen voorzien.

Eenvoudig monteren, 
Geen onderhoudskosten 
en een levensduur van 

wel 30 jaar!
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Aangenaam verwarmen 
Aangenaam en gericht verwarmen waar u het wilt.

Omdat uw infraroodpanelen direct verwarmen, ligt de gevoelstemperatuur bij infrarood verwarming 
tot 2 graden hoger. Dit zorgt dat u bij een lagere kamertemperatuur meer warmte ervaart. Dit zorgt 
voor een besparing op kosten en verhoging van uw comfort.

Doordat infrarood panelen verwarmen met stralingswarmte, ervaart u warmte zoals de warmte van 
de zon. Geniet van het voordeel van comfortabele stralingswarmte van de zon elke dag opnieuw 
in uw woonkamer.

Stralingswarmte verwarmt direct, het is dus niet 
nodig te wachten tot de gehele kamer is 
opgewarmd. Een paar minuten na inschakeling zal 
de aangename stralingswarmte u verwarmen. Dat 
is comfortabel, snel en effectief.

Omdat infraroodpanelen snel verwarmen kunt u 
eenvoudig, per kamer verwarmen op de door u 
gewenste temperatuur. Zo verwarmt u waar u wilt, 
zoals u het wilt. 

Infrarood panelen 
verwarmen snel en gericht 

dat geeft vrijheid en comfort
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Gezond en veilig verwarmen
Gezond en veilig verwarmen zonder gas en brandgevaar

Omdat infrarood verwarming werkt op stroom, is er geen risico op schadelijke koolmonoxide 
vergiftiging. Uw infraroodpaneel stoot geen koolmonoxide uit, hierdoor is het uitgesloten dat u via 
de lucht slechte stoffen binnen krijgt.

Ondanks dat uw infrarood panelen zorgen voor een hoge afstraaltemperatuur, worden de panelen 
zelf nooit te warm. Brandgevaar en ongelukken door hitte zijn daarmee uitgesloten. 

Infraroodpanelen bevorderen een gezonde luchtkwaliteit. Minder ronddwarrelend stof en daardoor 
minder irritaties. Dat is niet alleen prettig voor mensen met astma, het is een gezonde plus voor 
iedereen.

Geen risico op koolmonoxide 
vergiftiging en super gezonde 

lucht

“
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Smaakvol verwarmen 
Prachtig design voor elke ruimte

Infraroodpanelen zijn er in zeer veel uitvoeringen en maten. Daardoor is er altijd een infraroodpa-
neel dat helemaal aansluit bij uw smaakvolle interieur. Met deze stijlvolle verwarming kiest u wat 
past bij uw woonwensen. Maak een keuze uit panelen met een afwerking van glas of metaal, 
bedrukt met een afbeelding of functioneel als een spiegel of krijtbord.

Onzichtbaar weggewerkt in uw plafond of aan de muur. Voor kamers waar een onopvallende 
installatie gewenst is kunt u panelen wegwerken in een inlegraster. Of juist heel zichtbaar met een 
foto of schilderij.

Naast het smaakvolle design is een infraroodpaneel plaats besparend in tegenstelling tot de 
ouderwetse wandradiatoren. Zo maakt uw creativiteit ook ruimte in uw kamers.

Luxe design dat 
aansluit bij alle 
woonwensen
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Duurzaam verwarmen 
Energiezuinig en duurzaam met groene stroom .

Omdat infraroodverwarming werkt op stroom en niet op fossiele brandstoffen, is dit bij uitstek het 
systeem om te combineren met groene stroom. Wanneer u gebruik maakt van zonnepanelen kunt u 
zelf de duurzame stroom opwekken voor uw verwarming!

Infraroodpanelen hebben een heel hoog warmterendement en een laag stroomverbruik. Hierdoor is 
een beetje stroom al genoeg voor het comfortabel verwarmen van een kamer. 

Daarbij werken infraroodpanelen snel. Deze combinatie zorgt dat infraroodpanelen vaak een flinke 
besparing op de stookkosten geven. 

Met infraroodpanelen investeert u dus in een groene energiezuinige toekomst zonder in te boeten 
op uw wooncomfort. Een verstandige duurzame investering die zorgt voor meerwaarde in uw 
woning of bedrijfspand.  

Besparen op verbruikskosten met een 
duurzame investering in uw woning

“
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