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Wie wil er nu niet zijn of 
haar mooiste herinnering 
thuis of op kantoor aan de 
muur hangen? Maar hoe 
mooi zou het zijn als deze 
warme herinnering ook 
nog eens functioneel is 
en daadwerkelijk warmte 
uitstraalt? Invroheat is 
met dat idee aan de slag 
gegaan en heeft een 
concept ontwikkeld van 
infrarood verwarming. 

Invroheat: “omdat duurzaamheid ook mooi mag zijn”

we standaard 
plafondpanelen die 
eveneens kunnen 
worden voorzien van een 
verwijderbare foto. De 
eerste resultaten van 
een test op scholen zijn 
erg succesvol, zowel wat 
betreft de kosten van 
gebruik als de ervaren 
warmte.

LEZERSACTIE
Invroheat voelt zich 
betrokken bij mens en 
maatschappij. Zo maken we 
onder andere gebruik van 
het sociaal ontwikkelbedrijf 
Scalabor in Arnhem en 
sponsoren we Stichting 
Kinderarmoede met onze 
verwarmingspanelen.

Wilt u Stichting 
Kinderarmoede helpen? Als 
u een paneel bij Invroheat 
bestelt (www.invroheat.
com) en bij de kortingscode 
“KINDERARMOEDE” invult, 
maken wij voor elk gekocht 
paneel 10 euro over aan de 
stichting.

Op een verwarmingspaneel 
wordt een speciale folie, met 
de door u gekozen afbeelding 
aangebracht waarop foto’s 
kunnen worden afgedrukt. 
Het unieke van deze folie 
is dat deze ook kan worden 
verwisseld. Invroheat is de 
enige aanbieder van dit 
product en heeft patent op de 
folie.

Duurzaam
De wandpanelen van 
Invroheat zijn duurzaam 
en gaan lang mee. Bent 
u uitgekeken op de 
afbeelding? Dan kunt u 
de folie zelf vervangen 
door een folie met een 
andere afbeelding. 
De panelen zijn ook 
nog eens zuinig, want 
ze verbruiken maar 
ongeveer € 0,14 per 
uur per paneel. Dat is 
aanmerkelijk minder dan 
uw centrale verwarming 
of elektrische kachel.

Mooi
Er zijn onvoorstelbaar 
veel mogelijkheden 
om uw eigen paneel 
te ontwerpen. Wilt 
u bijvoorbeeld een 
Rembrandt aan de muur 
of liever uw mooiste 
vakantieherinnering? 
Of wilt u een leuke 
teamfoto op kantoor 
hangen? Met Invroheat 
kan het allemaal. En 
bent u uitgekeken op uw 
afbeelding dan vervangt 
u de foto eenvoudig. 

Functioneel
Invroheat is ook nog 
eens heel functioneel. 
Infrarood is een nieuw 
soort  verwarming, die 
relatief weinig ruimte en 
geld kost. In een normale 
ruimte is 50W vermogen 

nodig om een vierkante 
meter te verwarmen. Met 
ons paneelvermogen 
van 650W is een kamer 
van circa 13m2 goed te 
verwarmen. Is de kamer 
groter, dan heeft u meer 
panelen nodig.
Hoe mooi een 
paneel ook is, het 
gaat uiteindelijk om 
de functionaliteit. 
Hij moet warmte 
brengen. De panelen 
zijn samengesteld uit 
vloeibaar carbon en 
een speciale mix van 
kristallen. Alleen de 
juiste samenstelling 
ervan zorgt voor fijne en 
efficiënte warmte. Daarin 
zijn we goed geslaagd.

Betaalbaar
Een verwarmingspaneel 
(100x60cm) zonder 
thermostaat, met eigen 
opdruk en geschikt voor 

13m2 is al verkrijgbaar 
voor € 129,95. Een paneel 
met een thermostaat en 
afstandsbediening is er 
voor € 159,95. Wilt u de 
foto laten vervangen? 
Dan kost dat € 39,95. Zo 
heeft u altijd een fraai 
wandpaneel dat niet 
alleen warmte geeft 
maar ook nog eens 
decoratief staat. 

Veilig
Invroheat wil alleen 
veilige en goedkeurde 
producten leveren. 
Daarom is veel 
geïnvesteerd in 
certificeringen. De beste 
onderzoeksbureaus 
(zoals SGS) hebben onze 
producten beoordeeld. 
We zijn dan ook trots 
op de verkregen 
certificaten. Het product 
kan veilig bij u aan de 
muur hangen.

Onze certificaten vindt 
u hier: invroheat.com/
certificaten/.

Ontwikkelingen
Invroheat ontwikkelt 
door. Het concept van 
paneelverwarming is ook 
bruikbaar voor plafonds. 
Voor de zakelijke 
markt ontwikkelen 

achterzijde
 paneel


