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Mensa Heating Nederland BV presenteert: 
Vanaf slechts € 199,- (incl. BTW) 

 

IMUS outdoor heater: voor tuin, terras, balkon of camping.  
 
Het fraaie en tijdloze design van de IMUS past perfect bij uw 
bestaande tuin- of campingmeubelen en de IMUS is qua afmetingen 
zo ontworpen dat hij gemakkelijk onder elke tafel of in uw caravan of 
camper geplaatst kan worden. Door de comfortabele warmte kunt u, 
ook tijdens de kouder wordende momenten, meer uren genieten in 
uw tuin, op uw terras, balkon of op de camping.  
 

De innovatieve techniek garandeert dat u 100% veilig kunnen vertoeven rond 
de IMUS. Het is uitgesloten dat u of uw kinderen zich verbranden aan het 
gepatenteerde infrarood element. Ook water (regen, sproeier of tuinslang) 
vormt geen enkel risico. Jaren van (door-) ontwikkeling hebben uiteindelijk 
geleid dat de IMUS (en aanverwante producten als Vireoo en Statio) sinds 
2015 breed en succesvol op markt is gebracht. Denemarken, UK, de VS, 
Canada, Slovenië, Noorwegen en diverse andere landen gingen ons voor, 
maar sinds eind 2017 is de IMUS ook in Nederland verkrijgbaar! 

 
De IMUS is uitermate energiezuinig: slechts 550W en levert dankzij de 
bipolaire lamphouder zeer comfortabele warmte, die aanvoelt als 
1500W! In vergelijk met de ”stroomvretende” bekende terrasheaters 
of straalkachels (1000-2000W) een verademing voor uw 
energierekening! Bovendien ideaal voor op de camping. En draagt de 
IMUS daardoor ook positef bij aan een lagere CO2 uitstoot.   
 
Daarbij heeft onderzoek geleerd dat juist het verwarmen van uw voeten en onderlichaam 
maximaal bijdraagt aan een behaaglijk gevoel bij (opkomende) kou. Reguliere terrasheaters 
verwarmen alleen van boven en bereiken de benen en voeten (onder tafel) niet. Maar de 
toepassingen zijn natuurlijk veel breder: denk aan caravans, campers, op de boot, in de tent, 
vakantiehuisjes, locale verwarming in uw garage of werkplaats, enzovoorts.  
  
Technische gegevens: 
Afmetingen  : 670 h x Ø 150 mm (netto) 
Gewicht  : 3,6 kg (netto) 
Verwarming  : Ultra Low Glare korte golf infrarood element - ”SAFE TOUCH®”  
Vermogen  : 550W 
Branduren element : 5000 – 7000 branduren minimaal  
Classificering  : IP44 
Veiligheidsklasse : Voldoet aan alle Europese- , VS- en Canadese veiligheidscontroles 
  
Importeur voor Nederland: Mensa Heating Nederland BV 

http://www.mensaheating.com/?page_id=362

