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3 Belcopet
Belcopet & Heissner go green!

Voor het seizoen 2010 heeft de firma Heissner zich als
producent van hedendaagse tuinbeleving veel voorgenomen.
Eerst en vooral stelt Heissner het nieuwe productengamma
Deco Fire en Deco Water voor en daarnaast worden er heel
wat nieuwigheden voor de tuinvijver gepresenteerd. Ook
komend seizoen levert Heissner het beste voor uw paradijs!

het geen roet afgeeft en reukloos is. Enkele modellen combineren
zelfs de oerelementen water en vuur. Deco Water bestaat uit een
gamma kamerfonteinen in combinatie met LED-verlichting.

Nieuw tijdperk in vijvertechniek
Met de slogan ‘Heissner goes green’ brengt Heissner voor het
komend seizoen een nieuwe generatie pompen met ecotechniek,

Deco-Fire & Deco Water

die tot 60% energiezuiniger zijn dan de huidige modellen zonder

Met deze twee nieuwe gamma’s speelt de firma Heissner in op de

afbreuk te doen aan de prestaties. De pompenlijn bevat fontein-

allernieuwste trends voor binnen en buiten. Deco Fire bestaat uit

pompen van 1.900 tot 6.900 L/u en filterpompen van 1.100 tot

een reeks haardvuren op bio-ethanol, voor zowel in de tuin als op

20.000 L/u.

het terras en voor binnenshuis. Bio-ethanol heeft als voordelen dat
Naast de premiumlijn brengt Heissner vanaf het seizoen 2010 ook
een goedkopere lijn op de markt en wel onder de naam Smartline.
Het nieuwe Smartline-gamma omvat een luchtpomp, fonteinpompen en complete filtersets met UV-lamp en filterpomp.

Water en licht
Meer en meer speelt Heissner ook in op de trend van water en licht
in de tuin. Zo komen ook voor 2010 tal van nieuwe steenbronnen,
watervallen met inox-boord met LED-verlichting. U kunt de catalogus voor 2010 vrijblijvend bij ons aanvragen.
In de Benelux worden de Heissner-producten verdeeld door
Belcopet N.V. te Brugge.
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