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Situatie & uitdagingen.

Stookkosten Warmteverlies Volumineus Lastig verwarmen Plaatselijk gebruik

Zonnepanelen Luid / herrie Droog en stoffig Vocht Onderhoud

€



Oplossing.

1. Kostenbesparend & lagere TCO
2. Snelle & gemakkelijke installatie
3. Gezonde & comfortabele werkplek
4. Energie efficiënt & comfortabel door zoneverwarming
5. Futureproof & duurzaam

Belangrijke voordelen

Rob vd Wal, Ciropack

"Met infrarood hebben onze 

werknemers direct op de werkplek 

warmte."

HR INFRAROOD-C PANELEN

✔ Ideaal i.c.m. zonnepanelen

✔ Praktisch geen onderhoud

✔ Ruimtebesparing

✔ Investeringsaftrek

Bijkomende voordelen



Infrarood Panelen

Gehele bedrijfspand

Op maat warmteplan

Installatie via ThermIQ

Samenwerking met partner 
voor sturing

Één of aantal losse panelen

Werkplekken/kantoor

Infrarood Panelen ThermIQ

Installatie via ThermIQ

Niet gebonden aan derde partij

BIJVERWARMING

INFRAROOD
TOTAAL

Drie scenario’s.

Sturing optioneel icm GBS

-Aanpassingen infrastructuur 

-Aanpassingen meterkast

-Projectbegeleiding

-Installatiekosten

* Exclusief

Assemblage/werkbanken

Infrarood Panelen

Geen grote investering ineens

Vast laag maandbedrag

Samenwerking CBM partners

HUUR
CONCEPT



Aansturing.
Salus BTR (of RF)
● Per zone aansturen
● Wired systeem 
● Aan/uit - niet modulerend
● Netjes weg te werken in wandmontage
● Klokthermostaat functies 
● Niet met app te bedienen
● Salus RF = bovenstaande + wireless



Minimaal  € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Kosten

Geldt voor investeringen in 
bedrijfsmiddelen tussen de € 2.301 en €

318.449.

Kosten

Energie Investerings Aftrek

EIA

Investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

KIA

45% van aanschafkosten opvoeren als 
aftrekpost over fiscale winst, bovenop 
gebruikelijke afschrijving.

Investeringsaftrek

1. Generiek bedrijfsmiddel, code 
310000: 

- Gem. hoogte <4 m. 
- Energiebesparing 0,15 Nm3 - 1,2 

Nm3 aardgasequivalent p.j..

2. Specifiek bedrijfsmiddel, 270103:

- Gem. hoogte >4 m. 

2 mogelijkheden

Afhankelijk van het bedrag kan dit 
maximaal € 16.051 zijn. 

Investeringsaftrek

* Van toepassing bij aanschaf en niet bij huur





Duurzaam verwarmen was nog nooit zo comfortabel.

ThermIQ.



Duurzaam verwarmen was nog nooit zo comfortabel.

ThermIQ.

Samen op weg naar een duurzame meubelsector.


