
Leranti Easy
Leranti Infrarood verwarming. 
De maatstaf als het gaat om Warmte, 
Comfort, Design en Techniek!



Leranti® - De hoogste kwaliteit van Nederlandse bodem 

Leranti® infraroodpanelen worden volledig ontwikkelt en 

geproduceerd in Nederland. De beste kwaliteit van eigen bodem 

dus!

100% Nederlands fabricaat

Als je het over Leranti® hebt, dan heb je het over infraroodpanelen 

die in hun categorie de meeste stralingswarmte afgeven en zeer snel 

opwarmen. Dit allemaal zonder concessies op kwaliteit door 

vervaardiging van de beste componenten en materialen.

De beste versie van infrarood

Leranti® infraroodpanelen kenmerken zich door de snelheid 

waarmee de elektrische energie zich omzet in warmtestraling. 

Binnen circa 2-4 minuten (afhankelijk van het type paneel) is de 

nominale temperatuur (60°C) van onze stalen panelen al bereikt. Dit 

voel je niet alleen door de intensiteit van de stralingswarmte, maar 

zegt ook alles over de efficiëntie van ons Lerinox™ 

verwarmingselement.

Gegarandeerd de snelste

Op alle Leranti® infraroodpanelen wordt standaard 8 jaar volledige 

fabrieksgarantie gegeven.

Standaard 8 jaar garantie



Het Leranti® Easy infraroodpaneel is hét paneel als het gaat om 
ruimtelijke verwarming! Het paneel is ontwikkeld om ruimtes 
comfortabel en zuinig te verwarmen. Dit 24 uur per dag 7 dagen per 
week, net zoals de nu nog gangbare conventionele verwarming, 
tegen gelijkblijvende of zelfs lagere verbruikskosten.

Leranti® Easy infrarood panelen zijn slechts 25 millimeter dun en te monteren aan de wand en het plafond. Het 

Easy paneel is standaard ‘frameless’, zonder hoeklijsten. De panelen worden geleverd inclusief de stevige ophang-

constructie, waardoor de panelen snel en eenvoudig geplaatst kunnen worden.

 

Voor bepaalde types* van de Leranti® Easy is een Floor Mount verkrijgbaar. Door middel van deze Floor Mount 

zijn de panelen gemakkelijk staand te plaatsen en eventueel verplaatsbaar naar de plaats waar warmte nodig is.

 

De afstraling wordt bij de Leranti®infrarood panelen opgewekt door het Lerinox™verwarmingselement. Lerinox™ 

zorgt voor een razendsnelle opwekking en verspreiding van de warmte. De kern van het Lerinox™ verwarm-

ingselement heeft een bewezen levensduur van meer dan 25 jaar, waarbij de afname van het vermogen nihil is! In 

combinatie met een zeer hoogwaardige industriële isolatie geeft dit een uiterst krachtige afstraling aan de voorzij-

de van het infrarood paneel.

 

De Leranti® Easy infrarood panelen worden standaard geleverd in de kleur RAL 9016. Indien gewenst zijn ze ook 

leverbaar in een andere (RAL) kleur.  Daarnaast is er de optie om de panelen te voorzien van een eigen afbeelding. 

Een paneel met uw eigen familiefoto of het logo van uw bedrijf of iets geheel anders? Het is allemaal mogelijk.
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Op alle informatie en transacties van Greenhill Solutions B.V. 
zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals te 
vinden op de website.
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Backside Leranti® Easy 50x40 Backside Leranti® Easy 50x90 Backside Leranti® Easy/HTP 50x120 Backside Leranti® Easy/HTP 60x120

Backside Leranti® Easy/HTP 60x160

Backside Leranti® Easy/HTP 60x60

Backside Leranti® Easy 90x90
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www.greenhill.nl
info@greenhill-solutions.nl
+31 85 130 67 63

Greenhill Solutions B.V.

KvK: 76491188
Wim Duisenbergplantsoen 31,
6221 SE, Maastricht

(*) De genoemde waarden zijn indicaties voor gesloten ruim-
tes. Neem voor een goede berekening/toepassing contact met 
ons op. Op alle transacties van Greenhill B.V.  zijn de algemene 
voorwaarden van toepassing, deze kunt u vinden op onze 
website: https://www.greenhill.nl/algemene-voorwaarden/

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op!

/greenhill.nl
/greenhill-solutions-nl/

/greenhillsolutionshttps://www.facebook.com/greenhillsolutions/?ref=br_rs

https://www.greenhill.nl

https://www.instagram.com/greenhill.nl/
https://www.linkedin.com/company/greenhill-solutions-nl/about/


