
The smartest way to heat

VARMIGO® 
NATUURLIJKE BUITENVERWARMING



   

Varmigo® Natuurlijke buitenverwarmingVarmigo® Natuurlijke buitenverwarming

ALLE GOEDE REDENEN OM VOOR  VARMIGO® 
TE KIEZEN

Varmigo® infraroodverwarmers zorgen voor dat natuurlijk 

warmtegevoel waarvan mensen zo kunnen genieten. Geniet 

van natuurlijke buitenverwarming waar u wilt, het hele jaar 

door. Varmigo® is het paradepaardje van de Energy Products 

Group. Door de combinatie van geavanceerde technologie 

(patent in aanvraag) met de beste materialen, presteert 

Varmigo® beter dan alle andere verwarmers.

Het uiterlijk is wel belangrijk. Een team ontwerpers van 

de bekende Antwerpse School hebben van de Varmigo® de 

mooiste buitenverwarmer ter wereld gemaakt, met een 

gestroomlijnd, elegant profiel en aparte ronding. 

De professionele versie met afbeelding van een brandend 

vuur en sfeerverlichting roept de gezelligheid van een kamp-

vuur op. 

Varmigo® is echt revolutionair en kan worden voorzien van 

de huisstijl, het logo en de kleuren van uw bedrijf.

De breedte en lengte kunnen ook worden aangepast. Beeld u 

een hele straat met Varmigo® boven de doorgangen van een 

kerstmarkt voor.

THUIS
Geniet van uw tuin – in elk seizoen. Varmigo® zorgt voor een 

aangename en leuke sfeer op uw patio, elke dag van het jaar. 

Geniet van het gezelschap van uw vrienden op een lange, koele 

zomeravond of zelfs op een mooie winterdag.

BROUWERIJEN EN DRANKBEDRIJVEN
Varmigo® biedt brouwerijen en drankbedrijven een unieke 

manier om hun merk te promoten. Met uw logo op het paneel 

zorgt Varmigo® voor rechtstreekse interactie met uw klanten op 

het verkooppunt, waardoor een sterk verband ontstaat tussen 

het merk en een gevoel van comfort en welzijn; een positieve 

associatie die uw verkoop aanzienlijk kan verhogen.

Varmigo® panelen kunnen worden voorzien van nieuwe logo’s 

voor seizoenspromoties of evenementen.

BARS AND RESTAURANTS
Omdat Varmigo® een aangenaam en comfortabel gevoel 

creëert, zorgt Varmigo® ervoor dat uw klanten graag in uw zaak 

vertoeven. De open vlammen die op het paneel zijn gedrukt, 

geven een verwelkomend thuisgevoel.

Varmigo® kan worden afgestemd op uw behoeften en in de 

vormgeving van uw gebouw worden geïntegreerd. 

In vergelijking met gasverwarmers verbruikt Varmigo® tot zestig 

procent minder energie.

GEVOEL
Infrarood is een speciaal soort licht dat onzichtbaar is 
voor het menselijke oog, maar waarvoor we toch enorm 
gevoelig zijn. Het wordt op een heel doeltreffende manier 
opgenomen door het lichaam en geeft een door en door 
warm gevoel.

Op een zonnige dag kunnen we ons perfect goed voelen 
in enkel een T-shirt, hoewel de luchttemperatuur dicht 
bij het vriespunt ligt. Denk aan een typische après-ski-
scène of een wandeling door de bergen.

Hebt u het ooit ervaren dat u zich met enkel een T-shirt 
aan bij een vriestemperatuur in de zon toch comfortabel 
voelt?

VEILIGHEID
Geen naakte vlammen . Varmigo® gebruikt geen vlam-
men, waardoor alle risico’s van ontvlambare of giftige 
gassen en explosies volledig verdwijnen.

IP 65, weerbestendig.

BUDGET
In vergelijking met traditionele gasverwarmers bespaart 
Varmigo® tot €500/jaar per paneel, op basis van een 
gebruik van 500 uur per jaar.

Onderhoudsvrij. Natuurlijke verwarmingspanelen hebben 
geen onderhoud nodig, omdat ze geen bewegende onder-
delen, branders, filters of brandstofleidingen bevatten en 
er geen kwartsbuizen moeten worden vervangen.

MILIEU
Lagere CO2-uitstoot.  Omdat Varmigo® verwarmers 
worden aangedreven door elektriciteit, produceren ze tot 
10 keer minder CO2 dan gasverwarmers. In combinatie 
met groene elektriciteit kan Varmigo® CO2-neutraal zijn.

Cradle to cradle. 98 % van de materialen kan worden 
gerecycleerd.

VARMIGO® OVERAL
Mobiel, net zoals u.  Varmigo is ook verkrijgbaar in een 
mobiele versie. De verplaatsbare voet brengt de warmte 
precies naar de plaats waar u die nodig hebt.

Past in elke omgeving.  Dankzij zijn stijlvolle, discrete 
vormgeving, past Varmigo perfect in elke omgeving. Het 
toestel is verkrijgbaar in een groot aantal modellen en 
maten.
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Energy Products Group NV (EPG) ontwikkelt, produceert 

en verdeelt infraroodverwarmingspanelen en oplossingen 

voor gebruik in huishoudelijke, commerciële en industriële 

omgevingen. EPG is ervan overtuigd dat haar infrarood-

verwarmingspanelen een enorm potentieel hebben als een 

energiebesparend, kostenefficiënt en comfortverhogend 

alternatief voor traditionele verwarmingssystemen.

www.energyproducts.be

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Hoe werkt natuurlijke 
verwarming?
De overdracht van rechtstreekse 
warmte ...

Natuurlijke infraroodverwarming werkt 

volgens hetzelfde principe als de zon die 

warmte naar onze planeet overbrengt. 

In plaats van de ons omringende lucht 

te verwarmen – zoals traditionele 

systemen - straalt infraroodverwar

ming warmte uit die rechtstreeks wordt 

opgenomen door mensen en voorwer-

pen.

Op die manier wordt de energie op een 

meer doeltreffende manier gebruikt. 

Deze methode zorgt ook voor een 

aangename en unieke verwarming, 

vergelijkbaar met het gevoel van de zon 

op uw gezicht op een koude winterdag.

... net zoals de zon

Model Afmetingen Gewicht KW Print Aan/uit
schakelaar

BASIC 500 x 830mm 
300 X 830 mm

13 kg
8 kg

2,6
1,5

Nee
Nee

Ja
Ja

STANDARD 500 x 830mm
300 X 830 mm

13 kg
8 kg

2,6
1,5

Ja
Ja

Ja
Ja

Standaardspecificaties

Weerbestendig (IP65)

 Antigraffiti

 Onderhoudsvrij

 Aerogelisolatie

  Aan/uit-schakelaar

Kleur van kader: zwart

5 jaar beperkte garantie

VARMIGO© ontworpen door Concrete (www.concrete.be)

Specificaties kunnen op elk moment worden gewijzigd 
door EPG.

Opties

Kleur van kader

Persoonlijke print/logo

Afstandsbediening

VARMIGO® kan op maat worden 
gemaakt in verschillende 
lengtes/breedtes/maten

Vermogensregeling

110-380 volt

Waarschuwing

Volg de montage- en gebruiks-
instructies nauwkeurig.

Montagemogelijkheden


