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DOME® IS EEN TIJDLOZE VERLICHTING
MÉT VERWARMING VOOR UW TUIN OF TERRAS

DOME® by Heatsail
Geen beter decor dan een zwoele zomernacht
voor een lekker lang gesprek.
Waarom maken we het buiten niet gewoon
wat warmer en lichter? Zodat die zomernachten eindeloos kunnen duren...

LEG JE OOR
TE LUISTEREN
Dankzij geïntegreerde
bluetooth speakers kan je
draadloos muziek luisteren.

ZOMERSE SFEER
MET ÉÉN DRUK
OP DE KNOP
Lekker eten en drinken in
openlucht en ongedwongen
genieten van de fijne zomerse
sfeer.

BLIKVANGER
De DOME® straalt luxe,
elegantie en exclusiviteit uit,
en vormt als het ware de
blikvanger van uw terras!

EEN SFEER
OP MAAT VOOR
ELK EVENEMENT

“

De Dome® staat graag in het middelpunt
en straalt dit ook uit...

TRENDY WIT
Wit is puur, tijdloos en elegant. Het leent zich neutraal
en helder voor elke interieurstijl, van stijlvol klassiek tot
strak modern.

DOME®
STAANLAMP
OPEN JE OGEN.
VOEL. BELEEF.

Een tijdloze verlichting met
verwarming voor uw tuin of
terras.

Proef de sfeer, maar geniet
vooral van de plaats en het
moment.

Beschikbaar in twee hoogtes:
> 180 cm vrije doorloophoogte voor eettafel of lounge
> 195 cm vrije doorloophoogte voor een partytafel of
rokersruimte.

ROESTVRIJ &
WEERBESTENDIG

DOME®
PENDELEND
Geef uw plafond net dat
iets extra. Met de DOME®
hanglampen tovert u uw
plafond om in een prachtig
juweeltje, waar u door de
warmte meteen ook langer
van uw avonden zal kunnen
genieten.

LAAG VERBRUIK
GEEN CO2 UITSTOOT

Of tijdloos zwart?
Zwart is altijd goed. Altijd
modieus. Altijd actueel. En
altijd stijlvol.

WEINIG
ONDERHOUD

PRODUCTLIJST

beschikbaar overal ter wereld

STAANLAMP

PENDELEND

WIELEN

Een 100% Belgisch product met een
tijdloze vormgeving, state-of-the-art
en zo goed als onderhoudsvrij.

De DOME® is eveneens verkrijgbaar
als pendelend model.

Als optie is het mogelijk om de voet
uit te rusten met 4 ipv 2 standaard
wielen.
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HOES

VERLENGSTUK

RAL KLEUR

Bescherm de DOME® met een optionele hoes.

De DOME® kan men verlengen tot
een vrije doorloophoogte van 195cm
ipv de standaard 180cm vrije doorloophoogte.

De DOME® is standaard verkrijgbaar
in het zwart of in het wit. Optioneel
is de DOME® verkrijgbaar in alle RAL
kleuren.

+25%

DOME HT

MUURBEUGEL

De DOME® HT genereert tot 25%
méér warmte bij een zelfde verbruik.

Plaatsbesparende muurbeugel voor
een vaste opstelling van de DOME®
boog.

TECHNISCHE
SPECIFICATIES
Energie
Verbruik		
3,22 kw/h
Infraroodwarmte 3100 Watt
Verlichting
120 Watt

BLUETOOTH MUZIEK

BESTURING

BLUETOOTH 4.0 aansluiting met
twee waterbestendige luidsprekers
van elk 80 Watt in de voet van de
DOME® verwerkt.

Een schakelaar met 2 standen voor de
verwarming: 1500 Watt of 3100 Watt.

UK versie
Verbruik
2,97 kw/h
Infraroodwarmte 2850 Watt
Verlichting
120 Watt
Stralingsbereik van 5 meter

Schakelaar voor de lamp, en een afstandbediening om de lamp te dimmen.

5m

Afmetingen
Diameter kap
Hoogte kap
Voetstuk

EXTRA GEWICHT

MONTAGEHULP

De DOME® voet wordt met 130KG
gewicht geleverd.

Om de DOME® alleen te kunnen monteren gebruik je best onze TRIPOD.
Zo kan je de DOME® in 30 minuten
opstellen.

Op windgevoelige plaatsen kan er extra gewicht toegevoegd worden aan
de hand van metalen platen.

100cm
50cm
43x43x32cm

MADE IN BELGIUM

INFO@HEATSAIL.COM
WWW.HEATSAIL.COM

