
SUSTAINABLE CONCEPTS



COMFORTABELE WARMTE
De Mensa Heating technologie is doordacht en 
efficiënt. De kracht van de werking zit hem grotendeels 
in de gegenereerde warmte die direct en zonder      
noemenswaardig verlies naar de ontvanger gaat. Dit 
komt doordat infrarood objecten verwarmt en niet 
de lucht. Dus er gaat van de gegenereerde warmte 
vrijwel niets verloren.

MENSA HEATING OUTDOOR HEATERS
ENERGIEZUINIG EN KOSTENBESPAREND
Mensa Heating heeft de meest efficiënte kortegolf 
infrarood kwarts elementen ontwikkeld, met een 
rendement van 92%. Oftewel, 92% van de benodigde 
electriciteit wordt in warmte omgezet. Dit in 
combinatie met de lage wattages kan voor grote 
besparingen zorgen.

SAFE TOUCH = 100% VEILIG
De heaters zijn de enige in de wereld met de unieke 
SAFE TOUCH® infrarood technologie en daarmee 
produceert Mensa Heating de veiligste outdoor 
heaters die wereldwijd verkrijgbaar zijn.

Deze unieke, gepatenteerde SAFE TOUCH® infrarood 
technologie van MENSA HEATING maakt dat de heaters 
op elk moment zonder enig risico op verbranden 
kunnen worden aangeraakt. Kinderhandjes of panties 
zijn dus 100% veilig.

Seizoensverlengend

VOORDELEN MENSA HEATING

Werkt omzetverhogend

SAFE TOUCH®

Gemakkelijke aansluiting op bestaande     
elektrische installatie

Direct aangename warmte op een 
energiezuinige manier.



PRODUCT OVERZICHT

VIREOO PRIVATE
• “SAFE TOUCH®” technologie • Aan/uit schakelaar

• 400W infrarood element • Beveiligd tegen oververhitting

• Afm.: Ø 150 x h 700 mm • Gewicht: 5,7 kg

• Zonder blad, inclusief 3m snoer • IP-44 classificering

Exclusief BTW Inclusief BTW

€ 227,27 € 275,-

IMUS
• “SAFE TOUCH®” technologie • Aan/uit schakelaar

• 550W infrarood element • Beveiligd tegen oververhitting

• Afm.: Ø 150 x h 670 mm • Gewicht: 3,6 kg

• Inclusief 3 m aansluitsnoer • IP-44 classificering

Exclusief BTW Inclusief BTW

€ 156,20 €189,-

STATIO
• “SAFE TOUCH®” technologie • Aan/uit schakelaar               

met bewegingssensor

• 700W infrarood element • Beveiligd tegen oververhitting

• Afm.: Ø 150 x h 1110 mm • Gewicht: 7 kg

• Zonder tafelblad en stekker* • IP-44 classificering

Te koppelen tot 3 stuks op 1 stroompunt

Exclusief BTW Inclusief BTW

€ 544,63 € 659,-

VIREOO PRO
• “SAFE TOUCH®” technologie • Aan/uit schakelaar               

met bewegingssensor

• 550W infrarood element • Beveiligd tegen oververhitting

• Afm.: Ø 150 x h 700 mm • Gewicht: 5,7 kg

• Zonder tafelblad en stekker* • IP-44 classificering

Te koppelen tot 5 stuks op 1 stroompunt

Exclusief BTW Inclusief BTW

€ 321,49 € 389,-

*De Vireoo Pro en de Statio worden niet standaard geleverd met een aansluitkabel. De reden is dat er gekozen kan worden voor een Power Cable of een 

Connection Cable. De Power Cable sluit de Vireoo Pro of Statio direct aan op het stopcontact. De Connection Cable geeft de mogelijkheid om meerdere tafels 

te verbinden, zodat deze op één stopcontact kunnen worden aangesloten. 



PRIJSLIJST

PRODUCT ID KLEUR VERMOGEN ADVIESPRIJS (EX BTW) ADVIESPRIJS (INCL BTW)

IMUS Zwart 550 Watt € 156,20 €189,-

VIREOO PRIVATE Zwart 400 Watt € 227,27 € 275,-

VIREOO PRO Zwart 550 Watt € 321,49 € 389,-

STATIO Zwart 700 Watt € 544,63 € 659,-

POWER CABLE N.V.T. N.V.T. € 25,- € 30,25

CONNECTION CABLE N.V.T. N.V.T. € 25,- € 30,25

Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van C & J Partners van toepassing. 
Alle hiervoor gepubliceerde prijslijsten komen hierbij te vervallen.

info@warmer.tech 

www.warmer.tech 

020 211 7273  

https://www.facebook.com/warmer.tech
https://www.linkedin.com/company/warmer/
https://www.instagram.com/warmer.tech/
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