
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LASTECHNIEK - HOLLAND BV 

Hendi terrasverwarmers 
 
De Hendi Terrasverwarmer heeft een extra diepe en brede reflector voor warmte 
spreiding en bescherming tegen de wind. De terrasverwarmer is vervaardigd van 
rvs en voorzien van deur om makkelijk de gasfles te verwisselen. D.m.v. 2 wielen 
is de terrasverwarmer gemakkelijk te verplaatsen. De terrasverwarmer heeft een 
instelbare verwarming en een Piëzo-ontsteking.  
 

 Maximale verwarming: 13 kW 

 Extra grote reflector (770 mm) 

 Hoogte 220 cm 

 Verplaatsbaar d.m.v. 2 wielen 

 CE goedgekeurd 

 Omvalbeveiliging 

 Gasdrukregelaar en slang meegeleverd 

 Werkt op propaan  

 Verbruik: 1048 g/u 

Inschuifbaar  
tot 160 cm hoog  

voor opslag  
en transport 

Hendi terrasverwarmer Piramide 
 
De Hendi terrasverwarmer in piramidevorm geeft sfeer verhogende verwarming via  
een echte zichtbare vlam in een glazen buis. Deze strak vormgegeven terrasverwarmer  
heeft een aluminium behuizing met zwart metalen zijpanelen en een kwarts glazen buis  
en is voorzien van een elektronische ontsteking. 
 

 Maximale verwarming: 11,2 kW 

 Hoogte 222 cm 

 Breedte 42 cm x 42 cm 

 CE goedgekeurd 

 Omvalbeveiliging 

 Gasdrukregelaar en slang meegeleverd 

 Werkt op propaan  

 Verbruik: 815 g/u 

 Exclusief afdekhoes 

Terrashaard Marino 
 
Deze design terrashaard zorgt ervoor dat ieder terras een warme en zeer sfeervolle uitstraling krijgt met een perfecte combinatie van warmte en echt 
vuur. Omdat de terrashaard Marino op wieltjes staat (die u vast kunt zetten) is hij te verplaatsen naar iedere gewenste plek op uw terras. De grote ruiten 
zorgen voor veel stralingswarmte en schermen kwetsbare onderdelen af. Door zijn praktische ontwerp kunt u de ruiten van de haard eenvoudig los 
maken en daardoor makkelijk reinigen. De ruiten zijn gemaakt van veiligheidsglas. De terrashaard Marino is afgewerkt met een weerbestendige zwarte  
poedercoating waardoor u jarenlang plezier zult hebben van deze haard. 
 

 Verrijdbaar: Dubbele zwenkwieltjes met rem 

 Afmetingen: h 126 cm x b 42 cm x d 42 cm 

 Elektrische ontsteking, vuur met een druk op de knop 

 Veiligheid glas. Materiaal poedercoating metaal 

 Nominaal vermogen: 5.6 kW 

 Instelbare vlamhoogte 

 Brandt ca. 35 uur op een gasfles vulling Propaan 10,5 kg 

 Compleet met 3 kg lava stenen 

 Inclusief drukregelaar en propaan gasslang  

 Brander: Quattro – fire blok (beste brander van dit moment) 

 Zeer hoge kwaliteit terras sfeerhaard, voor jarenlang plezier 

 Nederlands fabricaat, KIWA gekeurd en voorzien van CE certificaat 
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Katalysator rolkachel Primavera K  
 

Degelijke regelbare katalysator rolkachel werkzaam op flessengas 30 mbar.  

Geschikt voor gebruik met 5 kg en 11 kg gasflessen. De gasfles kan achterin het  toestel worden  

geplaatst. Standaard voorzien van piëzo-ontsteking, thermo-elektrische beveiliging en zuurstofgebrek  

beveiliging. 
 

 Regelbaar, 3 standen 

 Capaciteit 2900 Watt 

 Gemiddeld verbruik 210 gram per uur 

 Werkt op propaan (5 kg of 11 kg) 

 Afmetingen: h 780 mm x b 430 mm x d 420 mm 

 Gewicht 12 kilo 

 Gasdrukregelaar en slang meegeleverd 

Infrarood rolkachel PT-N02  
 

Degelijke regelbare infrarood rolkachel werkzaam op flessengas 30 mbar.  

Geschikt voor gebruik met 5 kg en 11 kg gasflessen. De gasfles kan achterin het toestel worden  

geplaatst. Standaard voorzien van piëzo-ontsteking,  thermo-elektrische beveiliging en zuurstofgebrek 

beveiliging. 
 

 Regelbaar, 3 standen 

 Capaciteit 4200 Watt 

 Gemiddeld verbruik 305 gram per uur 

 Werkt op propaan (5 kg of 11 kg) 

 Afmetingen: h 775 mm x b 460 mm x d 390 mm 

 Gewicht 9 kilo 

 Gasdrukregelaar en slang meegeleverd 

Infrarood ruimtestraler vrijstaand 
 

Vrijstaande infrarood ruimtestraler werkzaam op flessengas 30 mbar.   

De infrarood ruimtestraler staat op een stevig statief en is ideaal om te  

gebruiken bij het verwarmen van kleine niet afgesloten ruimtes, zoals  

voortenten, partytenten, overkappingen etc. Voorzien van thermo-elektrische beveiliging welke ervoor 

zorgt dat de gastoevoer stopt wanneer de vlam  

uitwaait. Geleverd inclusief vrijstaand statief, gasslang en drukregelaar. 
  

 Capaciteit 2600 - 4500 Watt  

 Verbruik circa 216 - 350 gram per uur 

 Afmetingen: h 35,5 cm x b 29 cm x d 21 cm 

 Werkt op propaan 

 Gasdrukregelaar en slang meegeleverd 
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