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Tercal Diverse Verwarmingsmatten 
 
Spiegelverwarming 
 

Beslagen spiegels na het douchen? Dat behoort met de Tercal 
Spiegelverwarming tot de verledentijd. Ons spiegelsysteem behoort 
tot de één beste en gemakkelijkste systemen in haar soort. De 
watervaste zelfklevende verwarmingsfolie wordt 
zeer eenvoudig achter de spiegel geplakt en 
vervolgens aangesloten op netspanning 230 Volt. 
De spiegelverwarming is leverbaar in 

rechthoekige, vierkante en ronde uitvoeringen. Voor grotere spiegels is 
het mogelijk om twee spiegelverwarmingen achter de spiegel te 
monteren. Voor de aansluiting van de spiegelverwarming is er een 500 
mm lange aansluitkabel aangebracht. 
 
Handdoek verwarmer 
 
Een nieuwe praktisch accessoire  om uw handdoeken altijd droog te 
houden. Het verwarmingselement is waterdicht verpakt in een plastic 
materiaal. De linnen buitenzak kan gemakkelijk verwijderd worden om te 
reinigen in de wasmachine. De afmeting van deze handdoek verwarmer is 
50 x 66 cm. Spanning 230 Volt – 
48 Watt. 
 
Flora Warm matten 
 

Absoluut veilig, Flora warm matten, geproduceerd volgens isolatie  
klasse 1,  waterdicht, slijtvast en  hitte bestendig PVC. Er zijn geen 
elektrische draden aanwezig binnen in de mat. Hierdoor zijn de matten 
absoluut geschikt voor vochtige en natte ruimte. Optie: De matten worden 
geschakeld d.m.v. een thermostaat welke een constante temperatuur 
garandeert. 
 
 

 
De matten zijn leverbaar in de volgende afmetingen: 
- 19.5 cm x 31 cm / 8W 
- 31 cm x 31 cm / 16W 
- 44 cm x 31 cm / 24W 
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Tercal Diverse Verwarmingsmatten – Vervolg 1 
 
Verwarmingsmat voor terrariums 
 
Verwarmingsmat voor plaatsing onder terrariums. Deze matten 
garandeert een veilige verwarming en is bruikbaar voor de meest 
voorkomende temperatuur bereiken voor reptielen, amfibieën en 
kleine beesten. 
 
De matten zijn leverbaar in de volgende afmetingen: 
- 16.5 x 28 cm / 8W 
- 28.5 x 28 cm / 16W 
- 41 x 28 cm / 24W 
- 50 x 50 / 55W 
- 101 x 44 / 95W 
 
 


