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De "verwarmende parasol" laat toe om terrassen te verwarmen in functie
van de plaatsing van de tafels en van de te dekken oppervlakte.
Dank zij hun INOX brander en de deflector van een grote afmeting, kan U
op een gelijkvormige manier verwarmen op 360°.
Dit professionele model biedt alle "denkbare" voordelen van een
verwarmende parasol :
- Hij is buitengewoon robuust en gebouwd in sterk plaatstaal (gewicht 22
à 25 kg naargelang het model)
- Hij is bestaand tegen corrosie : de eerste grondlaag is een antiroest
primer en de afwerking bestaat uit drie lagen ovengebakken epoxy
poeder. Hij moet tegen water uitwerping beschermd zijn.
- Hij is voorzien van een brander uit INOX vervaardigd.
- De deflector heeft een grote afmeting ( 81 cm )
- Het vermogen is regelbaar is over het hele gebruiksvlak, waardoor U
het verbruik tot een minimum kan beperken en het vermogen
aanpassen in functie van Uw behoeftes.
- Het verbruik is gering dank zij het hoge rendement van de brander :
870 gr propaangas per uur (bij maximaal vermogen) wat een continue
werking toelaat van 17 uur continu met een fles van 13 kg.
- De werkingsveiligheid is dubbel : enerzijds is de waakvlam uitgerust met
een thermokoppel en anderzijds is de gasklep voorzien van een anti
kantel klep. Beide functies sluiten de gaskraan wanneer de vlam uitvalt
of wanneer het toestel kantelt.
- De vaste hoogte ( 2,26 m ) laat toe om een grote zone te verwarmen.
- Het toestel is standaard voorzien van wielen op de achterkant
waardoor hij probleemloos kan verplaatst worden.
- Deze toestellen zijn beschikbaar in 2 uitvoeringen : ofwel uit sterk
plaatstaal in het wit geschilderd, ofwel in roestvrij INOX staal.
TECHNISCHE GEGEVENS
CALORISCHE VERMOGEN
VERBRUIK
GAS
HOOGTE
DIAMETER KAP
GEWICHT - inox model
GEWICHT - wit model

OPTIE
MINI
MAXI
MINI
MAXI

W
W
gr/heure
gr/heure
m
cm
kg
kg

5.000
12.000
450
870
PROPAAN
2,265
81
22
25

Asbak te plaatsen op de
mast van het toestel

TARIEF
Straler COMFORT - Model in WITTE kleur
Straler COMFORT - Model in INOX roestvrij staal
ONTSPANNER propaangas, vrouwelijke aansluiting
ASBAK te plaatsen op de mast van het toestel

159
218
24
43

€
€
€
€
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