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Meer comfort.  
      Meer  
 productiviteit.

lighting 
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         Verwarmt 
en verlicht daar
      waar de behoefte    
                  bestaat.

   Because a 
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simply works   
        better.
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HeatFun infrarood design. 
    Prettig werken  
met warmte op maat.  
Een comfortabel klimaat op de werkplek bevordert de productiviteit. Maar 
omdat elk mens en elke werkplek verschillend is, is het niet altijd eenvoudig 
om het juiste klimaat te creëren. Prettig werken begint daarom met HeatFun. 
De thermografische werking van de infraroodstraling zorgt voor plaatselijke 
warmte, die zelfs in open ruimtes een behaaglijke werkplek realiseert.

Of u nu kiest voor een plafondelement, wandpaneel of een staand model:  
de infraroodpanelen zijn volledig aan uw situatie en persoonlijke wensen aan 
te passen. Bovendien zijn de HeatFun-producten te combineren met LED 
verlichting en/of akoestische materialen, voor nóg meer werkcomfort. Op deze 
manier verwarmt en verlicht het, daar waar de behoefte bestaat.
 
Heeft u al inspiratie? We dragen graag onze warme ideeën bij u aan. 
Neem contact met ons op via telefoonnummer + 31 (0) 544 – 398 810  
of kijk op www.heatfun.eu.
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