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Kavel Omschrijving Openingsbod

1 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

150 €

2 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 

150 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 2



infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

3 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

150 €
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Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

4 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW

150 €
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Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

5 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

150 €
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6 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

150 €

7 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

150 €
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• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

8 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium

150 €
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Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

9 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro

150 €
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IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

10 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

150 €

11 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.

150 €
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• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

12 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

150 €
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Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

13 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)

150 €
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Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

14 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

150 €
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15 1 Infrarood Terrasverwarmer

Deze InfraRood Terrasverwarmer met afstandsbediening 
…
• ... heeft een topdesign.
• Dubbele lengte, dubbel plezier (Twin Model)
• Nieuwste technologie met energiezuinige 
infrarood carbon lamp.
• Inclusief een handige afstandsbediening.
• Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
• Bevestiging tegen muur of plafond.
• Beveiliging tegen oververhitting en kantelen.
• Lage verbruikskosten (0,6 euro/uur)

Specificaties

Formaat Lengte 105cm x Hoogte 15cm x Diepte 
9cm
Materiaal Geanodiseerd Aluminium
Bevestiging Plafond- en muurbevestigingsbeugel 
inclusief (regelbare hoek)
Gewicht 4,7 kg
Inbegrepen accessoires Afstandsbediening
handige timerknop (0-24uur)
Verwarmingsbron elektriciteit
Vermogen 3000 watt - 3KW
Type lamp InfraRood "Carbon Fiber" lamp
Bereik 18 – 36 m²
Verbruikskosten per uur 0,6 euro
IP-certificeringIPX4 - geschikt voor buitengebruik
Certificaten EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IPX4, CB, GS
Instelbare lichtsterkte 2 vermogensstanden

150 €

21 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 

80 €
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maar ook voor binnen (badkamer, garage)

22 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

23 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

24 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €
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25 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

26 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

27 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

28 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren

80 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, België | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 15



- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

29 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

30 InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote
De InfraRood "Golden Quartz" lamp geeft razendsnel zijn 
volledig warmte en is toch zéér zuinig in verbruik.
- Incl. plafond- en muurbevestigingsbeugel (met regelbare 
hoek)
- Materiaal behuizing: geanodiseerd aluminium
- Geschikt voor 6000 uren
- Lage verbruikskosten (0,4 euro/uur)
- EU-gecertificeerd: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Geschikt voor buitengebruik, bv. terras (spuitwaterdicht), 
maar ook voor binnen (badkamer, garage)

80 €

41 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur

120 €
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- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

42 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

43 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie

120 €
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- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

44 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

45 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden

120 €
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- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

46 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

47 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand

120 €
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- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

48 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

49 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen

120 €
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- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

50 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

51 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 

120 €
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hoogwaardig roestvrij staal

52 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

53 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €
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54 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

55 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €
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56 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

57 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €
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58 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

59 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €
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60 Prachtige InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote    
Deze terrasverwarmer kan bevestigd worden aan de muur 
of plafond.
De lamp geeft binnen 3 seconden warmte af en geeft een 
straling tot 5 meter afstand.
Ideaal voor de gezellige avonden buiten!

Specificaties:
- Nieuwste technologie met energiezuinige infrarood 
carbon lampen
- Aangename warmte, zacht voor de ogen
- IP65: bestand tegen alle weersomstandigheden
- Bevestiging op staander (optioneel) of tegen de muur
- Innovatief design voor optimale warmte reflectie
- Warmtestraling binnen 3 seconden
- Bereik: 12-32m2, tot 5 m afstand
- Beveiliging tegen oververhitting en kantelen
- Verwarmingskop met aluminium behuizing, voet in 
hoogwaardig roestvrij staal

120 €

61 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €
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62 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €

63 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €

64 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €
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65 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €

66 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €

67 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €
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68 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €

69 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €

70 Luxe RVS staander voor terrasverwarmer
-  Prachtige RVS luxe staander (RVS, kan niet roesten)
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  zware stabiele voet (met onderaan stelschroeven voor 
oneffen ondergrond)
-  In hoogte verstelbaar, draaibaar, kantelbaar
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

50 €
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71 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €

72 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €

73 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €
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74 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €

75 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €

76 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €
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77 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €

78 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €

79 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €
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80 Driepoot statief voor terrasverwarmer
-  Maakt je terrasverwarmer uiterst mobiel met dit statief
-  de bevestiging voor uw terrasverwarmer is universele 
handschroeven
-  Voor uw terras, tuin, tent, badkamer, garage, enz. …
-  Dikke stabiele staanders
-  In hoogte verstelbaar tot 210 cm (met handschroeven)
-  professioneel gebruik mogelijk
-  exclusief de terrasverwarmer op de foto
- geschikt voor “InfraRood Terrasverwarmer LUX 2000W + 
Remote”, “InfraRood Terrasverwarmer 2000W + Remote” 
en “Infrarood Terrasverwarmer 3000W Professioneel XXL 
+ Remote”.

25 €
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