Leran�® Easy

Het Leran�® Easy infrarood paneel is het juiste paneel als het gaat om ruimtelijke verwarming! Het Easy infrarood
paneel is ontwikkeld om ruimtes comfortabel en zuinig te verwarmen 24 uur per dag 7 dagen per week, net zoals
de nu nog gangbare conven�onele verwarming, dit tegen gelijkblijvende of zelfs lagere verbruikskosten (€).
Leran� Easy infrarood panelen zijn slechts 25 mm dun en zowel te monteren aan de
wand als aan het plafond. Standaard is het Easy paneel frameless (zonder hoeklijsten).
Leran�® Easy infrarood panelen worden geleverd inclusief een zeer solide ophangconstruc�e, waardoor de panelen snel en eenvoudig geplaatst kunnen worden.
Voor bepaalde types van de Leran�® Easy is een Floor Mount verkrijgbaar. Door middel
van deze Floor Mount zijn de Leran�® Easy panelen eenvoudig staand te plaatsen en
eventueel verplaatsbaar naar de plaats waar warmte nodig is. (Floor Mount is er voor
de types Leran�® Easy 50×40, 50×90, 50×120 en 60×120).
De infrarode afstraling wordt bij de Leran�®infrarood panelen opgewekt door ons eigen
ontwikkelde Lerinox™verwarmingselement. Lerinox™ zorgt voor een razendsnelle
opwekking en verspreiding van de warmte. De kern van het Lerinox™ verwarmingselement is een product uit de automo�ve, welke al een bewezen levensduur hee� van
meer dan 25 jaar, waarbij de afname van het vermogen nihil is! In combina�e met een
zeer hoogwaardige industriële isola�e gee� dit een uiterst krach�ge afstraling aan de
voorzijde van het infrarood paneel.
De Leran�® Easy infrarood panelen worden standaard
geleverd in de kleur RAL 9016. Indien gewenst zijn ze ook
leverbaar in een andere (RAL) kleur. Neem voor meer
informa�e gerust contact met ons op!
Daarnaast is er de op�e om de panelen te voorzien van een
eigen a�eelding. Een paneel met uw eigen familiefoto of
het logo van uw bedrijf of iets geheel anders? Het is
allemaal mogelijk.

Maten en Specificaties

Specificatie Tabel
Spanning:

230V, 50Hz

Oppervlakte:

Gecoat staal (Standaard RAL 9016)

Bevestiging:

Wand en/of plafond

Afmetingen lxb (cm)

Vermogen (Watt)

Prijs (Incl. BTW)

Ruimtelijke verwarming

50x40

220

€ 299,-

4-7m3(*)

50x90

500

€ 349,-

10-16m3(*)

50x120

660

€ 379,-

16-22m3(*)

60x60

400

€ 365,-

8-14m3(*)

60x120

800

€ 464,-

20-27m3(*)

60x160

1100

€ 499,-

27-37m3(*)

90x90

1100

€ 519,-

27-37m3(*)

Easy panelen hebben een eindtemperatuur van ca. 95-1050C
(*) De genoemde waarden zijn indicaties voor gesloten ruimtes. Neem voor een goede berekening/toepassing gerust
contact met ons of met één van onze geselecteerde dealers/installateurs op.

Op alle transacties van Leranti B.V. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, deze kunt u vinden op onze website: www.leranti.nl/algemene-voorwaarden

