
lage aanschafkosten 

& tot 60% besparing 

op je energieverbruik



greeniuz
 

Het greeniuz home heating system is 
ontstaan  vanuit 15 jaar ervaring met 
innovatieve verwarmingssystemen. De 
infrarood techniek gecombineerd met de 
nieuwste ontwikkelingen  op het gebied 
van nanotechnologie is de basis  
voor ons home heating system. Wij 
bieden hiermee de meest energiezuinige 
verwarmingsoplossing tegen de laagste 
aanschaf- en verbruikskosten.

een beter 
klimaat

 

Verwarm op een vernieuwende en zuinige manier 
je gehele woning. Het home heating system van 
greeniuz is 100% elektrisch, tot 60% zuiniger dan 
traditionele verwarming en bestaat uit geavanceerde 
warmtepanelen. Het hele systeem is 100% future proof. 



home
heating
system

Zoek je een totaaloplossing om je gehele 
huis te verwarmen met een duurzame 
en energiezuinige oplossing? Onze 
warmtepanelen doen precies dat. Ze 
passen in iedere ruimte, zijn eenvoudig 
uit te breiden, werken individueel, 
maar ook als één aangesloten systeem. 
Hierdoor is greeniuz een vernieuwend 
modulair systeem, voor een beter 
klimaat in huis. 

Onze warmtepanelen zijn de meest 
energiezuinige op de markt.  
Zo bespaar je al snel tot 60% op je 
energieverbruik. Ook de aanschafkosten 
zijn aanzienlijk lager dan elke andere 
verwarmingsoplossing. 



voordelen
Een geavanceerd en modulair home 
heating system voor een beter klimaat. 
Onze warmtepanelen bieden een 
verrassende totaaloplossing voor 
het verwarmen van één of meerdere 
ruimtes. Samen zetten we een stap  
vooruit. Dat is niet alleen fijn voor jezelf,  
jouw omgeving en de komende gene-
raties, maar ook voor je portemonnee. 

Bekijk meer voordelen op onze website: 
www.greeniuz.nl

comfortabele 
warmte

energiezuiniggezond
leefklimaat

hang & heat

lage
aanschafkosten

lange
levensduur
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greeniuz  
medium
 
•    200 watt

•   geschikt voor 
 middelgrote, 
 ruimtes o.a.  
 slaapkamers

•  verkrijgbaar in  
zwart en wit  
(overige kleuren  
op aanvraag) 

greeniuz small
 
•      100 watt

•   geschikt voor kleinere ruimtes,  
     o.a. toilet en entree

•   verkrijgbaar in zwart en wit  
     (overige kleuren op aanvraag)
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greeniuz large
 
•    300 watt

•    geschikt voor grotere 
ruimtes, o.a. woonkamers 
en ruimtes die een hogere 
temperatuur behoefte 
hebben zoals badkamers

•    verkrijgbaar in zwart  
en wit (overige kleuren  
op aanvraag)

greeniuz XXL
 
•   500 watt

•    geschikt voor grotere ruimtes en ruimtes die snel  
een hogere temperatuur behoefte hebben

•    verkrijgbaar in zwart en wit (overige kleuren op aanvraag)



Neem contact met ons op 
voor een adviesgesprek
 
  0800 - 2468 000
  info@opmasolar.nl


