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The HEATSTRIP story
Thermofilm is er terecht trots op dat HEATSTRIP het originele ontwerp is van dit type terras- 

en serreverwarming, het nummer één merk voor betrouwbaarheid en stevig gevestigd is als 

marktleider op internationaal niveau.

Het merk HEATSTRIP is in 2004 in Australië op de markt gebracht. Het ontwerpteam 

van Thermofilm zag volop mogelijkheden voor een nieuwe stijl van elektrische terras- en 

serreverwarming. Het eerste model was ontworpen om alleen binnenshuis te gebruiken en was 

meteen een succes. Ingenieurs en architecten integreerden de HEATSTRIP bij hun ontwerpen voor 

scholen, kantoren en vele andere objecten in Australië en Nieuw-Zeeland.

Een logisch vervolg was de ontwikkeling van de HEATSTRIP voor buitenshuis. Het buitenmodel moest 

wel een veel hogere werkingstemperatuur bereiken. Dit zorgde voor unieke technische uitdagingen en 

vele ontwikkelings- en testuren zijn er in gestoken om dit revolutionaire model te perfectioneren 

Dit heeft uiteindelijk geleid tot 6 verschillende series van producten binnen de productcategorie 

HEATSTRIP: De Elegance, Design, Max, Indoor, Gas (selectie Good Design Australia) en de Intense. 

Het maakt niet uit wat uw wensen zijn, u zult in staat zijn om uw binnen- of buitenverwarming te 

vinden in onze uitgebreide selectie van oplossingen.
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THE HEATER THAT  
IS A DESIGN FEATURE!

HEATSTRIP  
Intense

HEATSTRIP  
Max

HEATSTRIP  
Elegance

HEATSTRIP  
Design

HEATSTRIP  
Indoor

Max & Intense 550ºC

Design & Elegance 350-380ºC

Indoor 250ºC

Timer + afstandsbediening 
TT-MTR

Wat is een HEATSTRIP?

Een HEATSTRIP is een elektrische bijverwarming die zowel binnen 

als buiten (bij voorkeur onder overkappingen) gebruikt kan worden. 

De HEATSTRIP® kan een terras binnen 10 minuten verwarmen en de 

warmte is tot ± 4 meter afstand voelbaar, afhankelijk van het type. De 

HEATSTRIP onderscheidt zich door haar moderne uiterlijk. 

Voordelen HEATSTRIP:
• Heeft weinig ruimte nodig

• Stijlvol design

• Gloeit praktisch niet rood op, afhankelijk van het type

• Energiebesparend

• Weinig onderhoud

• Geschikt voor inbouw

• Design en ontwikkeling in Australië

• Timer kan 16 Ampère apparatuur uitschakelen

 
TT-MTR Timer & afstandsbediening:
De timerfunctie zorgt voor een automatische en optimale energie-

zuinige werking van de verwarming. Hij heeft vier standen: voor  

1 uur, 2 uur, 4 uur of permanente werking. De timer is te bedienen 

op de plaats waar deze is geïnstalleerd of via afstandsbediening. De 

afstandsbediening heeft een bereik van 10 meter en moet zich in het 

zicht van de wandschakelaar bevinden. 

Toepassing Intense Max Elegance Design Indoor

Indoor geïsoleerde omgevingen, 
klas-lokalen, kantoren, 
badkamers, natte omgevingen, 
droogkamers.

Overdekte buitenruimtes, 
cafe’s, veranda, patio’s, balkons, 
plafondhoogte 3 m of minder.

Overdekte buitenruimtes, 
cafe’s, veranda, patio’s, balkons, 
plafondhoogte 3 m of meer.

Indoor open ruimte, magazijn, 
fabrieks-, productie- en 
sportruimtes.

Indoor spot verwarming boven 
tafels, assemblageruimtes.
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Intense

Hexagonal 
heater grille

Carbon-flament element
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Intense

26 cm

21 cm120 cm

THYAC-053
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Extension Mount Bracket 

PART No PACKAGED 
DIMENSIONS (mm) 

WEIGHT 
(kg) MATERIALS NOTES 

THHAC - 024 300 x 150 x 50 0.21 Aluminium Kit includes 2x300mm extension pole 

THHAC - 025 600 x 150 x 50 0.38 Aluminium Kit includes 2x600mm extension pole 

THHAC - 026 900 x 150 x 50 0.55 Aluminium Kit includes 2x900mm extension pole 

THHAC - 027 1200 x 150 x 50 0.71 Aluminium Kit includes 2x1200mm extension pole 

The Extension Mount bracket allows HEATSTRIP® Intense units to be lowered from high ceilings using rigid connections.  
The standard length options as part of the kit are 300mm, 600mm, 900mm and 1200mm. 
 
The extension mount bracket utilises components from the standard bracket kit which is supplied with each heater.  

Standard Bracket 
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MOUNTING 
 
Fix the two mounting brackets to the ceiling or wall in the desired location (refer minimum bracket centre chart). Make sure 
the method of fixing (bolts or screws) will be more than strong enough to support the weight of the heater, allowing for 
strong winds and other conditions. 
 
 Slide the 2 locking brackets into the groove on the back of the heater. Make sure the pins on the locking bracket are 

facing the matching holes in the top mounting bracket. 
 Lift heater into position and secure the 2 locking brackets to the mounting brackets using the screws provided. Make 

sure the 2 pins on the locking bracket engage with the matching holes in the mounting bracket. The pins will allow for 
both horizontal or angle mounting as required 

 Tighten all screws and tighten the round nut at the top of the bracket, so it locks onto the top part of the mounting 
bracket. 

 
NOTE: The standard bracket allows for normal or angle mounting of the heater and is suitable for ceiling or wall mounting. 

MODEL “B” 
MINIMUM DISTANCE (mm) 

THY2200 350 

Left: Suspension mounting using the 
standard mounting brackets 
 
NOTE: Chains or wire not included 

9 cm

12 cm

106,8 cm

2200W

De HEATSTRIP® Intense elektrische verwarming is een aantrekkelijke 

oplossing voor buitenverwarming, die een hoge directe warmteafgifte 

levert. Dankzij HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals 

restaurants, cafés en clubs hun terrassen dag en nacht en in alle 

seizoenen gebruik maken van hun terras.  

Uitvoering:
• Gemakkelijk zelf te installeren met de meegeleverde beugels

•  Ideaal voor overdekte en half-open terrassen

•  Compleet met verstelbare bevestigingssteunen geschikt voor muren 

en plafonds

• Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2200W)

•  Onderhoudsarm en beschermd tegen corrosie

•  Hoogwaardige constructie met een nieuw zeshoekig rooster

•  Infrarood verwarmingselement met koolstofdraad zorgt voor directe 

warmte bij hoge prestaties

•  Australisch ontwerp en ontwikkeling

• 2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie 

Type Oppervlakte 
van overdekt 

terras

Oppervlakte van 
afgesloten ruimte

Vermogen
(watts)

Current 
(amps)

Afmeting  
(LxBxH)

Gewicht
(Kg)

Kabellengte
(mm)

Stekker Minimale 
montage 
hoogte

Maximale 
montage 
hoogte

THY2200 9 m2 14 m2 2200 9.2 1068x120x90 6 1000 Yes 2.1 m 3.5m

Inbouwframe

Verlengde montagebeugel

Montage Standaard  
montagebeugel

Montage mogelijkheden

6x2200 Watt

Accessoires

Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm

Standaard montagebeugel Inbouwframe
THYAC-053

Standaard

Tafel configuratie

THYAC-053  120x26x21 cm
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Max

Australian design

Soft glow
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Max

118 cm

11 - 17 cm

8 cm

85 cm

11 - 17 cm

8 cm

3600W

2400W

Inbouwframe
THXAC-030, THXAC-031

Standaard montagebeugel

Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm

Standaard

2400W

3600W

Tafel configuratie

THXAC-030  99,5x18x29 cm
THXAC-031  132x18x29 cm

Accessoires

Verlengde montagebeugel

Montage

Montage mogelijkheden

Warmtevermogen

HEATSTRIP Max is een elektrische verwarming die zowel binnen als buiten 

gebruikt kan worden met een beschermend X design rooster van hoge kwaliteit. 

 

Uitvoering:
•  Hoge output stralingswarmte

•  Unieke soft-glow warmtetechnologie, gloeit bijna niet rood op

•  Geschikt voor permanente buitenmontage

• Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)

•  Onderhoudsvrij en beschermd tegen corrosie

• Veelzijdige bevestigingsopties en toepassingen

•  De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m

 (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 550° C)

•  Australisch design en ontwikkeling

•  IPX5 betekent dat de HEATSTRIP Max 100% regen-en waterdicht is 

•  2 (2400W) of 3 (3600W) unieke incoloy 840 elementen met een 

 diameter van 14mm die niet kunnen breken zoals glas. Incoloy 840 is een

 kwaliteitslegering die gebruikt wordt bij bruggenbouw, scheepsbouw en

 de offshore industrie

Unieke soft-glow technologie
Het speciaal ontworpen en ontwikkelde soft-glow verwarmings-

element produceert een erg zacht en onopvallende warmtegloed. 

Er is geen verblindend licht, zoals andere infrarood verwarmers,  

zodat u aangenaam kunt genieten van de warmte.

Hoogstaande kwaliteit – 4 jaar vervangingsgarantie! 

De HEATSTRIP Max is gemaakt van zeer robuust en kwalitatief  

hoogwaardig materiaal. Hierdoor is de HEATSTRIP Max duurzaam  

en heeft het onder alle omstandigheden een lange levensduur.  

4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie.

Type Oppervlakte 
van overdekt 

terras

Oppervlakte 
van afgesloten 

ruimte

Vermogen
(watts)

Current 
(amps)

Afmeting  
(LxBxH)

Gewicht
(Kg)

Kabellengte
(mm)

Stekker Minimale 
montage 
hoogte

Maximale 
montage 
hoogte

THX2400 6 m2 16 m2 2400 10 854x170x80 5 1000 Yes 2.1m 3.5m

THX3600 9 m2 24 m2 3600 15 1184x170x80 6 1000 No 2.1m 3.5m

66°C

25°C
23°C 21°C
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Elegance

Stylish

Slimline
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THE1800

THE2400

THE3600

180 cm

120 cm

97 cm

5 cm

5 cm

5 cm

17 cm

17 cm

17 cm

THEAC-040  108x29x12,5 cm
THEAC-041  131x29x12,5 cm
THEAC-042  191x29x12,5 cm

Montage mogelijkheden

6x2400 Watt

Accessoires

Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm

Standaard montagebeugel

Elegance

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, kwaliteits elektrisch paneel 

heater met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in 

vergelijking met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte 

plekken, zowel thuis als commercieel. De eerste gebroken wit buiten 

heater maakt gebruik van de nieuwste technologie voor een maximaal 

comfort. Er is gebruik gemaakt van de nieuwste materiaal coating en 

verwarmingselement technologie. 

Uitvoering:
•  Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda 

of café

•  Het elegante, slanke design en "gebroken wit" kleurovervloeiingen  sluit 

naadloos aan op de meest witte plafonds

•  Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en 

hogere output terrasverwarmer

• Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1800W + 2400W)

•  Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen

•  Handige doe-het-zelf installatie van 1800W en 2400W modellen, de 

3600W komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een 

erkend installateur

•  De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m 

 (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)

•  De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de 

Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn

•  4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie

Inbouwframe
THEAC-040, THEAC-041, THEAC-042

InbouwframeMontage

Verlengde montagebeugel Warmtevermogen

Muur montagebeugel
THHAC-028

Tafel configuratie

Type Oppervlakte van 
overdekt terras

Oppervlakte van 
afgesloten ruimte

Vermogen
(watts)

Current 
(amps)

Afmeting  
(LxBxH)

Gewicht
(Kg)

Kabellengte
(mm)

Stekker Minimale 
montage 
hoogte

Maximale 
montage 
hoogte

THE1800 3 m2 4,5 m2 1800 7.5 974x170x48.5 4 1000 Yes 2.1 m 2.7 m

THE2400 4 m2 6 m2 2400 10 1204x170x48.5 7 1000 Yes 2.1 m 2.7 m

THE3600 6 m2 9 m2 3600 15 1804x170x48.5 9 - No 2.1 m 2.7 m
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Radiant footprint 
 
HEATSTRIP electric heaters produce radiant heat which heats objects rather than the air. Therefore, it is imperative that 
objects to be heated (ie. people), are within 
the direct radiant footprint of the heater.  
 
The diagram to the right shows the radiant 
footprint of HEATSTRIP Elegance and is an 
approximate guide based on a fully enclosed 
outdoor environment.  
 
This diagram shows that the maximum heat 
output is found directly under the heater, and 
the temperature decreases as you move 
away from the heater. 
It highlights the importance of maintaining 
recommended mounting heights, and if 
possible, positioning the heater directly 
above the area to be heated. 

Note that the temperature is similar for all 3 
models, regardless of the wattage however, 
as the size increases and the length of the 
unit increases, the radiant footprint will be 
longer. 
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THE2400R

THE3200R

171 cm

130 cm
4 cm

4 cm

17 cm

17 cm

2400 W/3200 W 
(afstandsbediening)

Type Oppervlakte van 
overdekt terras

Oppervlakte van 
afgesloten ruimte

Vermogen
(watts)

Current 
(amps)

Afmeting  
(LxBxH)

Gewicht
(Kg)

Kabellengte
(mm)

Stekker Minimale 
montage 
hoogte

Maximale 
montage 
hoogte

THE2400R 4 m2 6 m2 2400 10 1306x170x43 6 1000 Yes 2.1 m 2.7 m

THE3200R 5 m2 8 m2 3200 13 1710x170x43 9 - No 2.1 m 2.7 m

Elegance + afstandsbediening

HEATSTRIP Elegance is een stijlvolle, kwaliteits elektrisch paneel heater 

met een hoge intensiteit. Met enorme kostenbesparingen in vergelijking 

met heaters op gas, is HEATSTRIP ideaal voor overdekte plekken, zowel 

thuis als commercieel. Gebroken wit buiten heater maakt gebruik van de 

nieuwste technologie voor een maximaal comfort. Er is gebruik gemaakt 

van de nieuwste materiaal coating en verwarmingselement technologie. 

Uitvoering:
•  Elektrische verwarming perfect voor uw overdekte terras, pergola, veranda 

of café

•  Het elegante, slanke design en "gebroken wit" kleurovervloeiingen  sluit 

naadloos aan op de meest witte plafonds

•  Het wereldwijd toonaangevende ontwerp produceert een compactere en 

hogere output terrasverwarmer

• Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (2400W)

•  Aanzienlijk minder kosten dan gasheaters met gasflessen

•  2 in te stellen standen qua vermogen plus een tijdschakelaar 1,2 of 4 uur.

 Stand 1 ON-H, de HEATSTRIP werkt op vol vermogen : 100%

 Stand 2 ON-L, de HEATSTRIP werk op 70 % vermogen, deze stand is dus 

ook energiezuiniger

•  Handige doe-het-zelf installatie van het 2400W model, de 3200W 

komt zonder stekker en dient geïnstalleerd te worden door een erkend 

installateur

•  De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m 

 (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)

•  De HEATSTRIP is gecertificeerd IP55 waterdicht. Dit betekent dat de 

Heatstrips 100% regen en weerbestendig zijn

•  4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie

THERAC-056  147x32,5x12,5 cm
THERAC-057  198x32,5x12,5 cm

6x2400 Watt

Montage mogelijkheden

Accessoires

 Verlengde montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm

Standaard montagebeugel Inbouwframe
THEAC-040, THEAC-041, THEAC-042

InbouwframeMontage

Verlengde montagebeugel Warmtevermogen

Muur montagebeugel
THHAC-028

Tafel configuratie
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Radiant footprint 
 
HEATSTRIP electric heaters produce radiant heat which heats objects rather than the air. Therefore, it is imperative that 
objects to be heated (ie. people), are within 
the direct radiant footprint of the heater.  
 
The diagram to the right shows the radiant 
footprint of HEATSTRIP Elegance and is an 
approximate guide based on a fully enclosed 
outdoor environment.  
 
This diagram shows that the maximum heat 
output is found directly under the heater, and 
the temperature decreases as you move 
away from the heater. 
It highlights the importance of maintaining 
recommended mounting heights, and if 
possible, positioning the heater directly 
above the area to be heated. 

Note that the temperature is similar for all 3 
models, regardless of the wattage however, 
as the size increases and the length of the 
unit increases, the radiant footprint will be 
longer. 
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Design

Indoor, Outdoor  
& Industrial area
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Design

6x2400W

2x 2400W

136 cm

16 cm

5 cm

2400W

92 cm

16 cm

5 cm

1500W

177 cm

16 cm

5 cm

3200W

Type Oppervlakte van 
overdekt terras

Oppervlakte 
van afgesloten 

ruimte

Vermogen
(watts)

Current 
(amps)

Afmeting  
(LxBxH)

Gewicht
(Kg)

Kabellengte
(mm)

Stekker Minimale 
montage 
hoogte

Maximale 
montage hoogte

THH1500AEU 3.0 m2 3.75 m2 1500 6.3 924x165x48 5 1000 Yes 2.1 m 3.0 m

THH2400AEU 5.0 m2 6 m2 2400 10 1364x165x48 6 1000 Yes 2.1 m 3.0 m

THH3200AEU 6.0 m2 8 m2 3200 13.3 1774x165x48 8 500 No 2.1 m 3.0 m

Montage mogelijkheden

Accessoires

Muur montagebeugel
THHAC-028

Standaard montagebeugel

Verlenge montagebeugel
30 cm, 60 cm, 90 cm & 120 cm

Inbouwframe
THHAC-009, THHAC-011, THHAC-012

THHAC-009  103x28x12,5 cm
THHAC-011  147x28x12,5 cm
THHAC-012  188x28x12,5 cm

InbouwframeMontage

Warmtevermogen

Tafel configuratie

Verlengde montagebeugel

De HEATSTRIP Design is een efficiënte elektrische verwarming die geschikt

is voor indoor en outdoor heating. Deze HEATSTRIP heeft door de platte

vormgeving slechts weinig ruimte nodig en kan een terras binnen 10

minuten aangenaam verwarmen. De HEATSTRIP is ondanks de uitstekende

prestaties zuinig in energieverbruik. De Heatstrips dienen uitsluitend

buiten onder overkappingen geplaatst te worden om warmteverlies te

voorkomen. 

Uitvoering:
•  Behuizing van hoogwaardig aluminium

•  Variabele bevestigingssteunen geschikt voor wand en plafond

• Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1500W + 2400W)

•  Het stralingspaneel is zwart en straalt geen rood licht

•  Voltage 230V

•  De maximale montagehoogte is 3.00 m

•  Advies montagehoogte is ca. 2.50 m

•  De minimale montagehoogte is om veiligheidsredenen 2.10 m 

 (het stralingsoppervlak haalt een temperatuur van ca 400° C)

•  De stralers zijn waterproof IP55. Dit houdt in dat de Heatstrips 

 100% regen -en weerbestendig zijn

•  4 jaar consumenten garantie en 2 jaar commerciële garantie

Dankzij de HEATSTRIP kunnen veel uitgaansgelegenheden zoals restaurants, 

cafés en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun terras. 

140

280

200

54°C

25°C

23°C 21°C

st
ah

oo
gt

e  

80
 c

m

11
7 

cm
 z

ith
oo

gt
e

24
0 

cm
 m

ax
im

al
e 

ho
og

te

15
0 

cm



HEATSTRIP CATALOGUEHEATSTRIP CATALOGUE

25

215,8 cm

62 cm

6 cm

68 cm

HEATSTRIP Elegance 1800

HEATSTRIP Design 
1500 & 2400 watt

HEATSTRIP Intense 2200 HEATSTRIP Max 2400

De vrijstaande verwarming met stand van HEATSTRIP, model  

THAC-100 (excl. HEATSTRIP), is de stijlvolle en verfijnde oplossing 

wanneer een draagbare, gemakkelijk te verplaatsen elektrische 

verwarming nodig is. Deze strakke en robuuste standaard is ideaal voor 

het verwarmen van tafels, lounges, uitgaansgebieden en werkplekken, 

zowel voor binnen als buiten. De THAC-100 is geschikt voor de THH1500, 

THH2400, THE1800, THE2400 & THX2400. 

Kenmerken:
•  Stijlvolle, hoogwaardige, verplaatsbare en vrijstaande verwarming  

 voor buitenshuis

• Ideaal voor terrassen, balkons, appartementen en horeca

 (intern en extern gebruik)

•  Componenten zijn eenvoudig te monteren en installeren

•  Inbouwwielen voor eenvoudige verplaatsing, ideaal voor

 thuis en commerciële toepassingen

•  Onderhoudsarm en tegen corrosie beschermd door de speciale 

 e-coating behandeling

•  2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie

Stand
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Indoor

Multiple applications

Ideal for conservatories
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93 cm

23.5 cm

5 cm

183 cm

23.5 cm

5 cm

Indoor

6x2400W

2400W

1200 W

Type Oppervlakte 
van overdekt 

terras

Oppervlakte 
van afgesloten 

ruimte

Vermogen
(watts)

Current 
(amps)

Afmeting  
(LxBxH)

Gewicht
(Kg)

Kabellengte
(mm)

Stekker Minimale 
montage hoogte

Maximale 
montage hoogte

THS1200A 12 m2 8 1200 5.0 924x235x48 6 1000 Yes 2.1 m 3.0 m

THS2400A 24 m2 16 2400 10 1834x235x48 11 1000 Yes 2.1 m 3.0 m

De stalingswarmte verdeelt zich 
direct naar beneden en verwarmt 
de te verwarmen ruimte.

Convectiewarmte kan verloren gaan 
in niet geïsoleerd ruimtes en stijgt 
op tegen het plafond.

Hoek bevestigingsbeugel
THSAC-020

Inbouwframe
THSAC-026, THSAC-028

Unieke, moderne platte terrasverwarmer die de omgeving binnen 10 

minuten aangenaam verwarmt. De HEATSTRIP indoor is zuinig in 

gebruik en alleen geschikt voor indoor toepassingen, zoals serres, 

woonkamers, garages etc. 

Uitvoering:
•  De stralers zijn IP45. Dit houdt in dat de stralers alleen geschikt zijn om 

binnen te gebruiken

•  Stralingswarmte

• Het apparaat is voorzien van een kabel met stekker (1200W + 2400W)

•  Voltage 230V

•  Uitstekende HEATSTRIP prestaties

•  Geschikt voor vele toepassingen – commercieel en privé

•  Veel bevestigingsmogelijkheden om eenvoudig te installeren

•  Minimaal onderhoud
InbouwframeMontage

Hoek bevestigingsbeugel Warmtevermogen

Standaard bevestigingsbeugel

THSAC-026 109x34,5x12 cm  
THSAC-028 195x34,5x12 cm
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Met bevestigingsbeugels

Montage mogelijkheden

Accessoires Tafel configuratie
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650mm

380mm

190mm

Wall
Bracket
95mm

Minimum 
Mounting height

2000mm

Floor Floor

1000mm 
minimum 
clearance 
required 
to non 

combustible 
materials.

300mm minimum clearance required to
non combustible materials.

Ceiling

2118mm

670mm 623mm

650mm

380mm

1000mm 
minimum 
clearance 
required 
to non 

combustible 
materials.

Floor

300mm minimum clearance required to
non combustible materials.

Ceiling

Type Branders kWh Ontsteking Afmetingen
(LxBxH)

Warmte-
gebied

TGH34WN 4 9,44 Electronic Battery 625x128x295 16

TGH34PL-2 4 9,44 Electronic Battery 625x128x295 16

De HEATSTRIP wand heater, Model TGH34WN (NG) en TGH34PL-2 (LPG) 

zijn een stijlvolle aanvulling op elke buitenruimte, waar gas de voorkeur 

heeft. Een wereldklasse ontwerp, warmte en prestaties, voor zowel thuis 

als commerciële toepassingen. 

Kenmerken:
•  34 Megajoule (9,44 kWh), 4 branders met keramische brander van 

commerciële kwaliteit, voor aansluiting op gas 

•  Elektronische accu ontsteking met micro-schakelaar Aan/Uit bediening en 

roestvrijstalen trekkoorden

•  Beschermende grill en reflector standaard inbegrepen, om een veilige 

werking te garanderen. Reflector ontwerp zorgt ervoor dat slechts een 

minimum van 300mm overhead afstand nodig is

•  Muur bevestigingsbeugel zorgt voor een eenvoudige montage

•  2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie

Type Branders kWh Ontsteking Afmetingen
(LxBxH)

Warmte-
gebied

TGH34PL 4 9,44 Manual Int. Piezo 625x556x2150 16

TGHCOVER 625x128x295

Wall Mounted Gas Heater Gas Portable LPG Heater Optioneel: 
TGHCOVER hoes

Warmtevermogen

De HEATSTRIP verplaatsbare LPG terrasverwarming, Model TGH34PL 

bevat een toonaangevend design, kwaliteit, warmte prestaties en een 

stijlvolle, robuuste en elegante oplossing voor buiten en overdekte 

gebieden. Denk hierbij aan uw balkon, patio, hallen en andere ruimtes. 

Kenmerken:
•  34 Megajoule (9,44 kWh) en 4 branders met keramische brander 

van commerciële kwaliteit. Te gebruiken met een 9 kg LPG fles (niet 

inbegrepen)

•  Handmatig geïntegreerde piëzo-ontsteking, met veilige tilt schakelaar 

en vlambeveiliging. De gasleidingen en fles zijn volledig ontzichtbaar

•  Inbouw wielen voor eenvoudige draagbaarheid en opslag, 

 perfect voor prive en commerciële toepassingen

•  Sub-geassembleerd voor gemakkelijke doe-het-zelf installatie

•  Doordat de heater verplaatsbaar is, kunt u verschillende plekken 

verwarmen

•  Beschermende grill en reflector standaard inbegrepen om een veilige 

werking te garanderen

•  2 jaar consumenten en 1 jaar commerciële garantie
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Artikelcode EAN Omschrijving Afmeting verpakking
LxBxH (mm)

Netto 
Gewicht

Bruto
Gewicht

Prijs

HEATSTRIP INTENSE

THY2200EU 9334038004039 HEATSTRIP Intense 2200 watt 1068 x 120 x 90 5.5 kg 6 kg €549,95

THY2200P-EU 9334038004435 HEATSTRIP Intense 3M Cord + Stand 1130 x 340 x 280 20 kg 22 kg €799,90

 
HEATSTRIP MAX

THX2400EU 9334038002806 HEATSTRIP Max 2400 watt 925 x 200 x 150 5 kg 5.5 kg €599,95

THX3600EU 9334038002820 HEATSTRIP Max 3600 watt 1250 x 200 x 150 6 kg 6.5 kg €799,95

HEATSTRIP ELEGANCE

THE1800EU 9334038003551 HEATSTRIP Elegance 1800 watt 1040 x 200 x 90 4 kg 4.5 kg €549,95

THE2400EU 9334038003568 HEATSTRIP Elegance 2400 watt 1270 x 200 x 90 7 kg 7.5 kg €649,95

THE3600EU 9334038003575 HEATSTRIP Elegance 3600 watt 1870 x 200 x 90 9 kg 9.5 kg €749,95

THE2400EUR 9334038004633 HEATSTRIP Elegance 2400 watt remote 1380 x 200 x 90 6 kg 6.5 kg €749,95

THE3200EUR 9334038004640 HEATSTRIP Elegance 3200 watt remote 1785 x 200 x 90 9 kg 9.5 kg €849,95

HEATSTRIP DESIGN

THH1500AEU 9334038002059 HEATSTRIP Design 1500 watt 975 x 200 x 150 5 kg 5.5 kg €429,95

THH2400AEU 9334038002097 HEATSTRIP Design 2400 watt 1450 x 200 x 150 6 kg 6.5 kg €499,95

THH3200AEU 9334038002134 HEATSTRIP Design 3200 watt 1850 x 200 x 150 8 kg 8.5 kg €649,95

 
HEATSTRIP INDOOR

THS1200AEU 9334038002844 HEATSTRIP Indoor 1200 watt 1000 x 260 x 90 6 kg 6.5 kg €429,95

THS2400AEU 9334038002882 HEATSTRIP Indoor 2400 watt 1910 x 260 x 90 11 kg 13 kg €649,95

 
HEATSTRIP STAND

THAC-100 9334038004411 Portable Heaterstand 2158 x 620 x 615 14.4 kg 16.7 kg €249,95

We hebben speciale heatstrips met langer snoer voor de stand

 
HEATSTRIP FLUSH MOUNT ENCLOSURE

THYAC-053 9334038004152 Flush Mount Enclosure THY2200EU 1270 x 300 x 270 5.5 kg 6 kg €329,95

THXAC-030 9334038002868 Flush Mount Enclosure THx2400EU 1060 x 350 x 240 4.5 kg 6 kg €299,95

THXAC-031 9334038002875 Flush Mount Enclosure THx3600EU 1350 x 350 x 240 6 kg 8 kg €329,95

THEAC-040 9334038003612 Flush Mount Enclosure THE1800EU 1130 x 330 x 280 4.5 kg 6 kg €299,95

THEAC-041 9334038003629 Flush Mount Enclosure THE2400EU 1370 x 330 x 280 6 kg 8 kg €329,95

THEAC-042 9334038003636 Flush Mount Enclosure THE3600EU 2080 x 330 x 280 7.5 kg 9 kg €379,95

THERAC-056 9334038004558 Flush Mount Enclosure THE2400EUR 1460 x 330 x 280 6 kg 8 kg €329,95

THERAC-057 9334038004565 Flush Mount Enclosure THE3200EUR 1980 x 330 x 280 7.5 kg 9 kg €379,95

THHAC-009 9334038002417 Flush Mount Enclosure THH1500EU 1060 x 340 x 190 4.5 kg 6 kg €279,95

THHAC-011 9318478010201 Flush Mount Enclosure THH2400EU 1500 x 340 x 190 6 kg 7.5 kg €299,95

THHAC-012 9318478010218 Flush Mount Enclosure THH3200EU 1910 x 340 x 190 7.5 kg 9 kg €329,95

THSAC-026 9334038002721 Flush Mount Enclosure THS1200EU 1090 x 345 x 120 3 kg 3.5 kg €249,95

THSAC-028 9334038002745 Flush Mount Enclosure THS2400EU 1950 x 345 x 120 4.5 kg 5 kg €299,95

 
HEATSTRIP WALL CONTROLLER

TT-MTR 9334038002837 Wall controller / timer / remote 150 x 100 x 50 0.1 kg 0.2 kg €169,95

TT-MTM 9334038002400 Wall controller / timer / remote / heat options 150 x 100 x 50 0.2 kg 0.3 kg €189,95

HEATSTRIP BRACKET ASSORTMENT

ZBRAK-113W 9334038003742 Bracket Mounting Kit THE New (White) 140 x 140 x 33 0.3 kg 0.4 kg €54,95

ZBRAK-132W 9334038004626 Bracket Mounting Kit THY New (Black) 140 x 140 x 33 0.3 kg 0.4 kg €54,95

ZBRAK-113S 9334038003735 Bracket Mounting Kit THH New (Silver) 140 x 140 x 33 0.1 kg 0.2 kg €54,95

ZBRAK-92 9334038006419 Bracket Mounting Kit THS New (White) 140 x 140 x 33 0.1 kg 0.2 kg €39,95

THHAC-001 9318478010126 Pole / Beam Mounting Bracket 175 x 80 x 30 0.1 kg 0.2 kg €54,95

THHAC-004 9318478010157 Extension mount bracket 175 x 80 x 30 0.1 kg 0.2 kg €96,50

THSAC-020 9334038002660 Angle mounting brackets THS 190 x 135 x 180 0.3 kg 0.4 kg €49,95

THHAC-028 9334038004176 Wall mount bracket THH / THE 550 x 260 x 180 3.5 kg 3.7 kg €199,95

HEATSTRIP EXTENSION BRACKET ASSORTMENT

THYAC-047B 9334038004336 Extension Pole 300mm Black 2pack 345 x 55 x 35 0.2 kg 0.3 kg €124,95

THYAC-048B 9334038004343 Extension Pole 600mm Black 2pack 645 x 55 x 35 0.5 kg 0.6 kg €134,95

THYAC-049B 9334038004350 Extension Pole 900mm Black 2pack 830 x 55 x 35 0.7 kg 0.8 kg €144,95

THYAC-050B 9334038004367 Extension Pole 1200mm Black 2pack 1230 x 55 x 35  1 kg 1.1 kg €154,95

THEAC-043W 9334038003643 Extension Pole 300mm White 2pack 345 x 55 x 35 0.2 kg 0.3 kg €124,95

THEAC-044W 9334038003650 Extension Pole 600mm White 2pack 645 x 55 x 35  0.5 kg 0.6 kg €134,95

THEAC-045W 9334038003667 Extension Pole 900mm White 2pack 945 x 55 x 35 0.7 kg 0.8 kg €144,95

THEAC-046W 9334038003674 Extension Pole 1200mm White 2pack 1140 x 55 x 35 1 kg 1.1 kg €154,95

THHAC-005S 9334038002288 Extension Pole 300mm Silver 2pack 345 x 55 x 35 0.2 kg 0.3 kg €124,95

THHAC-006S 9334038002295 Extension Pole 600mm Silver 2pack 645 x 55 x 35 0.5 kg 0.6 kg €134,95

THHAC-007S 9334038002301 Extension Pole 900mm Silver 2pack 945 x 55 x 35 0.7 kg 0.8 kg €144,95

THHAC-008S 9334038002318 Extension Pole 1200mm Silver 2pack 1310 x 55 x 35  1 kg 1.1 kg €154,95

 
HEATSTRIP GAS HEATER

TGH34PL 9334038003506 Portable LPG Outdoor Heater 30 MB 2118 x 670 x 623 31.5 kg 40 kg €799,95

TGH34WN 9334038003841 Wall Mounted Naturel Gas Heater 720 x 345 x 388 11.5 kg 13.5 kg €599,95

TGH34PL-2 9334038004664  Wall Mounted LPG Heater 30 MB 720 x 345 x 388 11.5 kg 13.5 kg €599,95

TGHCOVER 9334038003711 Cover Portable Heater 625 x 128 x 295 2.0 kg 2.5 kg €99,95

Artikelcode EAN Omschrijving Afmeting verpakking
LxBxH (mm)

Netto 
Gewicht

Bruto 
Gewicht

Prijs
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London Eye

Private home Hotel Arts McDonalds

Melbourne Zoo

Starbucks Coffee

Columbia Beach Cyprus

LEADING HEATING TECHNOLOGY 

www.heatstrip.eu
© HEATSTRIP

Voor meer informatie over de HEATSTRIP  
en de mogelijkheden, bezoek onze website. 

Dankzij HEATSTRIP® kunnen naast particulieren veel uitgaansgelegenheden zoals 

restaurants, kroegen en clubs dag en nacht en in alle seizoenen gebruik maken van hun 

terras. Op uw werkplaats of in uw bedrijf kan HEATSTRIP®-comfortverwarming bieden 

voor aangewezen rookplekken en recreatiegebieden, maar ook voor werkplaatsen in 

fabrieken, magazijnen en showrooms.


