
DOME by HEATSAIL

DOME®

UNIEKE BUITENVERLICHTING EN VERWARMING



Geen beter decor dan een zwoele zomernacht 
voor een lekker lang gesprek.

Waarom maken we het buiten niet gewoon wat 
warmer en lichter? Zodat die zomernachten 

eindeloos kunnen duren...
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HEATSAIL

HEATSAIL PRODUCTEN WORDEN ONTWORPEN EN GEMAAKT IN BELGIE

DOME TIJDLOZE 
VERLICHTING EN VERWARMING 

VOOR UW TUIN OF TERRAS
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HEATSAILDOME by HEATSAIL

Heatsail is een Belgisch designbedrijf, opgericht in 2012, 

dat de luxe verlichting en verwarmingsruimte opnieuw 

heeft gedefinieerd. We ontwikkelen unieke technische 

outdoorproducten om langdurige ervaringen te creëren door 

de beste momenten van een mooie dag te verlengen.

HEATSAIL
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HEATSAILDOME by HEATSAIL

Als het donker wordt, doet u het licht aan. U dimt het licht 

eenvoudig met de afstandsbediening. De lamp kan met of 

zonder verwarming worden gebruikt.

VERLICHTING
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HEATSAILDOME by HEATSAIL

Als het wat frisser wordt, zet dan de geïntegreerde verwarming 

aan. De discrete ver-infrarood verwarmingselementen 

zorgen voor de meest aangename warmte. Regel de 

omgevingstemperatuur met onze twee warmteinstellingen: 

laag en hoog voor al die gezellige lente- of herfstdagen en 

-avonden.

VERWARMING
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DOME by HEATSAIL
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DOME by HEATSAIL

Afmetingen 

Diameter kap 100 cm 

  3’3.4” 

Hoogte kap 38 cm 

  1’3” 

Voet  44 x 44 x 33 cm 

  1’5.3” x 1’5.3” x 1’1”

Technische specificaties 

Verbruik  3.22 kWh 

Verwarming 3100 Watt 

Verlichting 120 Watt 

Stralingsbereik tot 5 meter

Kleuren 

De DOME is verkrijgbaar in twee standaard kleuren en 

optioneel in alle warmtebestendige RAL kleuren.

Roestvrij en weerbestendig 

De DOME is gemaakt van hoogwaardige materialen 

zoals aluminium en RVS, daardoor geschikt voor gebruik 

buitenshuis.

Laag energieverbruik, zero CO2 emissie 

De DOME verbruikt minder energie dan traditionele gaskachels 

en wekt tot 25% meer warmte op met energieverbruik van 

slechts 3,22 kWh.

Eenvoudig onderhoud 

Door gebruik te maken van zeer efficiënte en duurzame 

keramische verwarmingselementen, gecombineerd met de 

beste materialen, is de DOME nagenoeg onderhoudsvrij.

Bereik & gloed 

Bereik tot 5 meter. Comfortabele warmte zonder rode gloed.

Voor gedetailleerde, technische informatie, bezoek  

www.heatsail.com
Midnight  Snow

TECHNISCHE INFORMATIE

Technische informatie



DOME by HEATSAIL

Productenlijst

TECHNISCHE INFORMATIE

STAANLAMP 
Een 100% state-of-the-art 

Belgisch product met een 

tijdloze vormgeving en zo goed 

als onderhoudsvrij.

BLUETOOTH MUZIEK  

BLUETOOTH 4.0 aansluiting met 

2 x 40 Watt waterbestendige 

luidsprekers verwerkt in de voet 

van de DOME.

BOOGBEUGEL
Ruimtebesparende muurbeugel 

voor een bevestigde DOME in een 

boogset-up.

PENDELEND  

De DOME is ook verkrijgbaar in 

een pendelende versie.

Plafondhoogte max. 3m56 

HOES  

Bescherm de DOME met een 

optionele hoes.

WIELEN  

Als optie is het mogelijk om de 

voet uit te rusten met 4 i.p.v. 2 

standaardwielen.

VERLENGSTUK  

Verleng de DOME tot een vrije 

doorloophoogte van 195 cm 

i.p.v. de standaard 180cm vrije 

doorloophoogte.

EXTRA GEWICHT  

Het voetstuk van de DOME wordt 

geleverd met 125 kg gewicht. 

Op windgevoelige plaatsen kan 

er extra gewicht toegevoegd 

worden aan de han van metalen 

platen.

MUURBEUGEL 
Een ruimtebesparende 

muurbeugel voor een bevestigde 

DOME pendant opstelling. 

MONTAGEHULP
Om de DOME alleen te monteren, 

gebruik je best onze TRIPOD. Zo 

kan je de DOME in 30 minuten 

opstellen.
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HEATSAILDOME by HEATSAIL

Hoofdzetel 

Heatsail NV 

Prins Boudewijnlaan 7, A08 

2250 Kontich (Antwerpen) 

België

+32 (0)3 502 99 88 

sales@heatsail.com

  HEATSAIL.COM

  HEATSAIL

  HEATSAILBELGIUM

  HEATSAIL

  HEATSAIL

CONTACT

Heatsail USA Inc. 

10440 N Central Expressway, Suite 800 

75231 Dallas, Texas

Verenigde Staten van Amerika

+1 214 808 5091
sales@heatsail.com





Extend your great moments
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DOME by HEATSAIL


