
INFRAROOD VERWARMING

RADIATOR GLAS



UNIEKE & TIJDLOZE MODELLEN

Onze radiatoren zijn verkrijgbaar in 4 verschillende 

kleuren om bij uw ontwerp te passen 

Kristalhelder
Dankzij het volledig transparante glazen ontwerp  

onderscheidt het zich van de bestaande radiatoren. 

Het past perfect in minimalistische ruimtes.

Spiegel
De Eternal Mirror combineert de schoonheid van de 

frameloze spiegel met gezonde stralingsverwarming  

en anticondensatie-eigenschappen.

Diamant Wit
De Diamond White is gemaakt van volledig ondoor-

zichtig wit glas. Het slanke witte ontwerp combineert 

de code van zuiverheid met efficiëntie.

Parel Zwart
De Pearl Black is gemaakt van glanzend zwart glas wat 

een charismatische uitstraling en sterke uitstraling geeft.

TG Glass Radiator is geen verwarmingsapparaat dat u zou  
willen verbergen of bedekken. Integendeel, het is ontworpen 
om op te vallen en de esthetiek van ruimtes te verbeteren.

2

Kristalhelder

Spiegel

Diamant Wit

Parel Zwart



3

COMFORTABEL & ECOLOGISCH

De glasradiator verspreidt zachte warmte, zelfs 

nadat de stroom is uitgeschakeld dankzij het 

thermische traagheidseffect van glasmateriaal. 

Het biedt een aangename "warme plek" in de 

kamer en biedt ongeëvenaard comfort.

Het heeft minder stroom nodig om uw ruimtes te 

verwarmen dankzij drievoudige actie (straling, 

convectie en thermische inertie) en een groter 

oppervlak voor verwarming.

De glazen radiatoren werken met 100% efficiëntie. Het zet elektrische energie om in 

warmte zonder enig verlies en werkt met 70% door straling en 30% door convectie.

Het verwarmingsprincipe van TG Glass Radiators is vergelijkbaar 
met de zon. De straling die door het paneel wordt uitgezonden, 
genereert een zachte warmte die zich wikkelt alsof je onder de 
zon bent. Met zijn ongekende stralings snelheid verspreiden de 
radiatoren een gelijkmatige warmte van vloer tot plafond,  
geregeld door een elektronische thermostaat.



Draadloze programmeerbare 
thermostaat
De optionele draadloze thermostaat is wekelijks

programmeerbaar en kan meerdere

TG-glasradiatoren tegelijkertijd bedienen.
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TECHNISCH

Model X Y Gewicht Vermogen Verwarmings-
gebied

Algemeen

500 W 560 mm 1030 mm 19 kg 500 Watt 5-9 m² *

220-230 Volt 
Klasse II 
IPX6 CE

750 W 760 mm 1030 mm 25 kg 750 Watt 9-14 m² *

1000 W 1010 mm 1030 mm 34 kg 1000 Watt 14-21 m² *

* Afhankelijk van klimaat en isolatie
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Hoe wordt het gemaakt en hoe werkt het ?
De TG Glasradiator is een elektrische radiator gemaakt van transparant glas die  

werkt door bestraling. Het bestaat uit twee glasplaten die gestratificeerd en thermisch 

behandeld zijn. Een speciale lasertechnologie zorgt voor de transparante weerstand  

die opwarmt met de elektriciteitsvoorziening. Het apparaat is een zeer compacte en 

onverwoestbare eenheid, zonder interne vloeistoffen. Het wordt geleverd met een kabel 

van 2 m en een schuko-stekker die geschikt is voor de standaard elektriciteitsvoorziening.

Deze radiator heeft slechts 10/15 minuten nodig om op te warmen. In tegenstelling tot de 

gangbare elektrische kachels met zeer hete weerstanden, werkt deze radiator bij relatief 

lage temperaturen, warmte is daardoor uiterst delicaat en aangenaam, geluids- en geurvrij.

Hoe zijn het elektriciteitsverbruik 
en de verwarmingskosten?
Verbruik van TG Glas Radiator 500W : 500W/h

Verbruik van TG Glas Radiator 750W: 750W/h

Verbruik van TG Glas Radiator 1000W : 1000W/h

Voorbeeld van de gemiddelde kosten van het gebruik van TG Glass Radiator 500W  

in uw land: Gemiddelde kosten van elektriciteit in uw land = E / kWh

Verbruik van TG Glazen Radiator 500W : 500w/h

E x 500/1000 = kosten voor elk uur van gebruik.

Kan het in de badkamer in de buurt 
van de douche worden geïnstalleerd?
Onze radiatoren zijn uiterst nuttig in badkamers en het is IPX6 waterdicht.  

Controleer de regels voor elektrische apparaten in uw land.

VEELGESTELDE 
VRAGEN
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Wat is de maximale temperatuur 
die het bereikt?
Tijdens bedrijf bereikt het ongeveer 65 °C. Glas dat een isolator is, geeft niet  

onmiddellijk warmte af, daarom kan de radiator zonder gevaar worden aangeraakt.

Wat gebeurt er als het glas breekt?
Als het glas breekt, blijft het volledig gefixeerd zonder kruimels en zonder gevaar  

voor elektrische schokken.

Is het een veilig product?
De TG Glass Radiator heeft alle veiligheidstesten doorstaan en CE-certificaten van  

TÜV behaald.

Wat is de levensduur van de radiator?
De lage bedrijfstemperatuur en het ontbreken van bewegende delen maakt een  

onbeperkte levensduur mogelijk.

Is het eenvoudig te installeren?
De TG Glass Radiators zijn plug and play apparaten, zodat het eenvoudig kan worden 

geïnstalleerd. Na installatie kan het worden aangesloten op een standaard stopcontact 

en het werkt onmiddellijk. Elke radiator wordt geleverd met een meertalige handleiding 

met duidelijke uitleg voor gebruik en montage.

Kunnen kleding en handdoeken direct 
op de radiator worden geplaatst?
De radiatoren kunnen worden geleverd met praktische roestvrijstalen rails (optioneel) 

voor het ophangen van handdoeken of kleding. Kleding of handdoeken mogen niet 

direct op elektrische radiatoren worden geplaatst, dit kan oververhitting veroorzaken  

die kan leiden tot schade of breuk van de radiator zelf. 

Elke radiator heeft het teken WAARSCHUWING: NIET AFDEKKEN.



Neem contact met ons op
Duinkerke Glasservice is uw complete glashandel. Van inmeten  

tot en met monteren: wij ontzorgen u van begin tot eind. Met 

onze (glas)bak aan kennis en ervaring, plaatsen wij niet alleen 

allerlei soorten glas, die wij veelal in eigen huis vervaardigen; 

we adviseren u ook. Waar in Nederland u ook zit, wij zijn dé 

oplossing voor uw glasvraag. Uiteraard kunt u het glas altijd 

zelf bij ons afhalen.

DUINKERKEGLASSERVICE.NL

Duinkerke  
Glasservice
Pluimenweg 5 
3925 BK Scherpenzeel
info@duinkerkeglasservice.nl
033 - 277 4629 

WIJ BIEDEN EEN LANDELIJKE SERVICE 
VOOR ADVIES, INMETEN EN MONTEREN


