
Spiegelverwarming Folie

Product details

Bestel uw MAGNUM spiegelverwarming folie (35 cm, rond) eenvoudig online bij 
Vloerverwarming Store. Met een uitgebreid assortiment producten voor 
elektrische vloerverwarmingssystemen bestelt u bij ons uw vloerverwarming 
materialen online. Vandaag besteld, volgende werkdag in huis!

Inhoud MAGNUM spiegelverwarming folie rond

1 x Spiegelverwarming met zelfklevende achterzijde, Ø 35 cm / 50 Watt
- 1 meter aansluitkabel
- Installatievoorschriften

Extra Informatie

Deze spiegelverwarming is een veilige en eenvoudige oplossing om beslagen spiegels 
te voorkomen. De verwarmingselementen zijn dubbel geïsoleerd en kunnen daardoor in 
badkamers (vochtige ruimtes) worden toegepast. De folie is slechts 0,4 mm dun en kan 
eenvoudig met de zelfklevende achterkant op de achterkant van een spiegel worden 
gemonteerd.
De spiegel wordt met behulp van het verwarmingselement in 5 tot 8 minuten naar een 
temperatuur van 40 °C verwarmd (met een maximum van 50 °C).
Wij raden u aan om de aansluiting rechtstreeks op het lichtnet te te voorzien, zodat de 
verwarming alleen aan gaat wanneer dat nodig is. 

Garantie MAGNUM spiegelverwarmingselement

U heeft 2 jaar garantie op de elektrotechnische werking van het verwarmingselement.

Technische details

Artikelnummer: 310035
EAN-code: 8717185490060

Spiegelverwarming (Ø 35 cm, 50 Watt)

De MAGNUM spiegelverwarmingselementen zijn dubbel geïsoleerd en kunnen 
daardoor in badkamers (vochtige ruimtes) veilig worden toegepast. De opwarmtijd 
is slechts 5 minuten tot 40° C en de maximale temperatuur is begrensd op 50 °C,  
waardoor het absoluut kindvriendelijk is en veilig bij aanraking.

• Kabellengte ; 100 cm
• Spanning ; 230 Volt
• Dikte ; 

• Twee-aderige kabel, dubbel geïsoleerd
• Normering ; IP-34, klasse 2
• Keuring ; FIMKO, CE-markering

https://www.vloerverwarmingstore.be/p/spiegelverwarming-folie-rond-35-cm-50-watt
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A.   Verwarmingsfolie
B.   Aluminium schild
C.   Lijmlaag
D.   Schutvel
LET OP : De folie heeft een zeer hoge kleefkracht.
Eenmaal aangebracht is deze niet meer te verwijderen!
 

Downloads

MAGNUM Look-handleiding

[zijkant]

Op zoek naar een ander formaat? Bekijk ons volledige aanbod Spiegelverwarming Folies
.
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