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Hartelijk dank voor uw interesse in Infrapure® infrarood verwarming!

Infrapure® is een geregistreerde merknaam van Leranti B.V.

Met infrapure® infrarood panelen kiest u voor:
Hollandse betrouwbaarheid, een super snelle opwarming, design, 7-jaar garantie en een eenvoudige installatie!

INFRAPURE®

Werking Infrapure® infrarood panelen - d.m.v. Lerinox™

De infrarode afstraling wordt bij de Infrapure® infrarood panelen opgewekt door ons eigen ontwikkelde Lerinox™
verwarmingselement. Lerinox™ zorgt voor een razend snelle opwekking en verspreiding van de warmte. De kern 
van het Lerinox™ verwarmingselement is een product uit de automotive industrie. Welke door zijn zeer hoge eisen 
al een bewezen levensduur heeft van meer dan 25 jaar, waarbij de afname van het afgegeven vermogen nihil is! 
Lerinox™ in combinatie met de zeer hoogwaardige industriële isolatie materialen geeft een uiterst krachtige infraro-
de warmte afstraling aan de voorzijde van het Infrapure® infrarood paneel.

Infrapure® en Infrapure® HT infrarood panelen in kleur of met een afbeelding 

De Infrapure® en Infrapure® HT infrarood panelen worden standaard geleverd met de kleur RAL 9016, maar zijn ook 
leverbaar met een selectie van RAL kleuren. De selectie van Ral kleuren kunt u vinden op de  één na laatste bladzijde 
van deze brochure.
Daarnaast is er de optie om de panelen te voorzien van een eigen afbeelding. Een paneel met uw eigen gemaakte 
foto of het logo van uw bedrijf of iets geheel anders, het is allemaal mogelijk.

Infrapure® Infrarood panelen – infrarood verwarming
Infrapure® is een grensverleggende infrarood verwarming. De snelheid en afstraling van de Infrapure® infrarood 
panelen zijn ongeëvenaard. Infrapure® infrarood panelen zijn panelen die naast energie e�ciënt en milieuvriendelijk 
een ruimte verwarmen ook een stijlvolle decoratie zijn van uw interieur. Met Infrapure® infrarood verwarming haalt u 
pure luxe en comfort in huis.

SPECIFICATIE TABEL INFRAPURE®
Spanning

Oppervlakte

Bevestiging

Afmetingen lxb (cm)

60x60

60x90

230V, 50Hz

Gepoedercoat aluminium

Wand en/of plafond

Vermogen (Watt) Prijs (Incl. BTW)

360 Watt

540 Watt

720 Watt

900 Watt

60x120

60x150

€ 269,-

€ 339,-

€ 389,-

€ 429,-

Temperatuur Ca. 95-1050C
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INFRAPURE® MIRROR
Infrapure® Mirror infrarood verwarming; de mooiste van het land.
Infrapure® Mirror, is de spiegel variant van de Infrapure® infrarood panelen. Een prachtige spiegel verwarming die in 
uw woning niet mag ontbreken! De Infrapure® Mirror is een exclusieve decoratie voor bijvoorbeeld een badkamer 
met als bijkomend voordeel dat er geen condensvorming op de spiegel aanwezig is (wanneer deze aanstaat). De 
Infrapure® Mirror maakt van elke ruimte iets bijzonders.

INFRAPURE® HT
Infrapure® HT infrarood verwarming; de extra krachtige variant. 
Infrapure® HT zijn infrarood panelen welke het beste tot zijn recht komen in ruimtes waar een extra snelle en krachti-
ge verwarming nodig is. Plaatsen waar u aan kunt denken zijn werkplekken, kantoren, magazijnen etc. Maar ook in 
de badkamer wordt dit paneel zeer gewaardeerd door zijn extra krachtige afstraling.

Een Infrapure® HT infrarood paneel heeft een hogere eind temperatuur waardoor er een hogere IR afstraling wordt 
opgewekt. Hierdoor worden deze infrarood panelen als veel intenser ervaren. Het voordeel hiervan is dat de ruimte 
temperatuur wel koud kan zijn maar door de directe aanstraling voelt het heerlijk warm aan.

SPECIFICATIE TABEL INFRAPURE® MIRROR
Spanning

Oppervlakte

Bevestiging

Afmetingen lxb (cm)

60x60

60x90

230V, 50Hz

Glas (spiegel)

Wand 

Vermogen (Watt) Prijs (Incl. BTW)

360 Watt

540 Watt

720 Watt

900 Watt

60x120

60x150

€ 269,-

€ 339,-

€ 389,-

€ 429,-

Temperatuur Ca. 95-1050C

SPECIFICATIE TABEL INFRAPURE® HT
Spanning

Oppervlakte

Bevestiging

Afmetingen lxb (cm)

60x60

60x90

230V, 50Hz

Gepoedercoat aluminium

Plafond

Vermogen (Watt) Prijs (Incl. BTW)

360 Watt

540 Watt

720 Watt

900 Watt

60x120

60x150

€ 269,-

€ 339,-

€ 389,-

€ 429,-

Temperatuur Ca. 130-1450C

Achterkant Blank aluminium
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RAL KLEUR SELECTIE

INFRAPURE® GLASS
Infrapure® Glass infrarood verwarming; het decorstuk van uw ruimte. 
Infrapure® Glass, de exclusieve lijn van Infrapure®. Deze bijzonder mooie panelen zijn een ware lust voor het oog. Het 
prachtige zwarte of witte glas geeft elke ruimte een chique uitstraling. Daarnaast voldoet dit glas aan de normen 
voor veiligheidsglas (EN 12150 en EN 14179 voor thermisch gehard glas en EN 12600 voor gebruik in gelaagd glas).

Achterkant Blank aluminium

SPECIFICATIE TABEL INFRAPURE® GLASS
Spanning

Oppervlakte

Bevestiging

Afmetingen lxb (cm)

60x60

60x90

230V, 50Hz

Glas

Wand

Vermogen (Watt) Prijs (Incl. BTW)

360 Watt

540 Watt

720 Watt

900 Watt

60x120

60x150

€ 399,-

€ 489,-

€ 589,-

€ 679,-

Temperatuur Ca. 95-1050C

Zwart of wit

RAL 9010 RAL9011 RAL 9016 RAL9017

RAL 1013 RAL 3005 RAL 3020 RAL 5003RAL 1011 RAL 6009 RAL 6021 RAL 7005RAL 5024 RAL 6012

RAL 7011 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7022 RAL 7023
RAL 7024 RAL 7032 RAL 7035

RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039 RAL 7042 RAL 7043 RAL 7044
RAL 8019 RAL9001

RAL 7047
RAL 8022

RAL 9002 RAL9003 RAL 9004 RAL9005 RAL 9006 RAL 9007

* Let op! 
De kleurstaal is een enkel een referentie van de kleur van uw gekozen product. Gebruik voor een goede bepa-
ling van de kleur een fysieke kleurwaaier.

SPECIFICATIE TABEL INFRAPURE® DSK
Spanning

Oppervlakte

Bevestiging

Afmetingen lxb (cm)

40x50

40x50

230V, 50Hz

Gepoedercoat aluminium

Onder het bureaublad

Vermogen (Watt) Prijs (Incl. BTW)

150 Watt

150 Watt

€ 160,-

€ 1400,- (Per 10 st.)

Infrapure® DSK bureau verwarming; warmte comfort op bureau niveau.
Infrapure® DSK is de ideale bureau verwarming. Wilt u voortaan warme benen en/of uw eigen warmte klimaat zelf 
kunnen regelen? Dan is de Infrapure® DSK de ideale bij-verwarming. De DSK monteert u snel en eenvoudig onder uw 
bureau. Het systeem is plug & play met stekker te gebruiken, maar is in combinatie van domotica, thermostaten, 
timers etc. ook prima aan te sturen.

INFRAPURE® DSK - Bureau verwarming
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