utemiljø

Med enkle midler kan du gjøre
uterommet til en utvidelse av huset.

Gjør
utesesongen
lenger med lys
og varme!

I sommerhalvåret kan kveldene forlenges med
utelys som skaper spennende effekter og hyggelig
atmosfære. Installerer du i tillegg en varmestråler,
kan du kose deg langt ut i de små timer, uten å fryse.

utemiljø
lys og varme som skaper

trivsel

Hva er vel hyggeligere enn å komme hjem til et opplyst hus som ønsker deg velkommen? Eller tenk deg å sitte
i hagen en mørk, lun kveld med stemningsskapende lys rundt deg. Lys “utvider” hagen og gjør den til en utestue,
med vegger av opplyste blader og blomster. Ikke trenger du å fryse heller - selv om gradestokken skulle krype
nedover. En effektiv varmestråler kan holde deg varm, og forlenge utesesongen.

Lys og varme utendørs

Nyt utesesongen lenge - uten pledd

Tenk litt på at utelampene ikke bare behøver å henge
på husveggen. Lyktestolper i oppkjørselen er superelegant,
og plasserer du i tillegg noen lamper på strategiske steder
i hagen, skaper du et vakkert uterom for dunkle kvelder.
I tillegg til lys, kan du også legge varmekabler i oppkjørselen.
Med disse og en sensor som automatisk slår på varmen når
det kommer snø, har du alltid snøfrie bilspor opp til garasjen,
eller snøfri gangsti til inngangsdøren.

Start utesesongen tidlig - og avslutte den sent uten å fryse. Fricos varmestrålere varmer som
solen, effektivt, økonomisk, rent og enkelt.
Først når varmestrålene treffer en
overflate frigjøres energien
i form av varme.

jeg vet en deilig hage
Utelys er så mye mer enn lamper på veggene. Lyssetter
du hagen riktig, bygger lyset et uterom når det treffer
vegitasjon, gjerder og møbler. Mørket ”kryper” ikke inn
på deg, du får en nesten sydlandsk stemning. Investerer
du i tillegg i en varmestråler eller to, får du et uterom
som inspirerer til bruk og hygge.

Vil du
å
også f
re
et bed
uteliv?
Ta kontakt med din
nærmeste elektriker, eller gå
inn på www.norgeseliten.no
for mer informasjon.

Du kan stole på oss

ludensreklame.no

utemiljø
Sitt lunt ute i hagen eller på
terassen ... lenge
Forleng kveldene og gjør utesesongen
lengre med effektive varmestrålere. De gir
en behagelig varme, er enkle å innstallere
og trenger minimalt med vedlikehold.
Den flaten som treffes av varmestrålene
varmes opp, og ikke luften rundt. Dette gjør
varmestrålerne meget energieffektive.
Visste du at det faktisk er varmestrålere som
holder de besøkende varme i Eiffeltårnet.
Det sier vel itt om effekten.
Et mer forblåst sted enn dette 324 meter
høye tårnet midt i hjertet av Paris skal du lete
lenge etter. Tenk da på hva en slik varmestråler
kan utrette i hagen din, på terassen eller
verandaen.

Lys og varme er alt som skal til

Ta kontakt med din lokale elektroinstallatør i Norgeseliten:

www.norgeseliten.no

