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LEAF

UNIEKE SCHADUWOPLISSING 





Geen beter decor dan een zwoele zomernacht 
voor een lekker lang gesprek.

Waarom maken we het buiten niet  
gewoon wat warmer en lichter? Zodat  

die zomernachten eindeloos kunnen duren...

Of misschien kunnen we het koeler maken?
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HEATSAIL

De buitenkamer heeft een rust als geen ander. Een 

comfortabele, uitnodigende ruimte met frisse lucht en een  

schilderachtige omgeving. Het essentiële element van de 

buitenkamer is echter  schaduw. De voornaamste reden 

waarom mensen ervoor kiezen om hun buitenruimte te 

vermijden, is gebrek aan beschutting tegen hitte en regen.

Het bieden van de nodige schaduw is wat onze LEAF het 

beste doet - het biedt bescherming tegen de elementen, 

het verwarmt, verkoelt en verlicht met een onmiskenbare 

stijl. Het elegante LEAF-vormige ontwerp van deze 

toekomstbestendige oplossing gaat harmonieus op in zijn 

omgeving.

LEAF
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HEATSAIL

Heatsail is een Belgisch design bedrijf, opgericht in 2012, 

dat de luxe verlichting en verwarmingsruimte opnieuw heeft 

gedefinieerd. We ontwikkelen unieke technische outdoor 

producten om langdurige ervaringen te creëren door de beste 

momenten van een mooie dag te verlengen.

HEATSAIL
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De LEAF opent en sluit met een aanraking van uw vinger, 

terwijl uw gasten eronder kunnen blijven.

Wereldwijd gepatenteerd.

Vergeten om het te sluiten? Geen probleem als er te veel wind 

staat, voelt hij de vibratie en sluit zich voor u.

In geopende toestand krijgt u een enorm oppervlak van 4,6 bij 

3,6 meter. En u kunt hem natuurlijk 360° draaien.

UNIQUE

HEATSAIL



12

LEAF by HEATSAIL



13

Als het donker wordt, doet u het licht aan. 6 lichtpunten 

verdeeld over de lengte van de LEAF geven u genoeg licht. Na 

het avondeten? Met het geïntegreerde touchpanel kunt u de 

lichten dimmen.

LICHT

HEATSAIL
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Zet de ingebouwde verwarming aan als het wat frisser wordt. 

Discrete ver-infrarood verwarmingselementen geven u de 

meest aangename warmte. Ze zijn ook gelijkmatig verdeeld 

over de lengte van de LEAF, dus iedereen geniet ervan. En 

natuurlijk zijn er verschillende niveaus van warmte.

VERWARMING

HEATSAIL
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Als het echt te warm wordt, kunt u de verneveling aanzetten. 

Geïntegreerde kanalen aan beide zijden van de LEAF zorgen 

voor een fijne nevel. Een combinatie van zeer kleine openingen 

en hoge druk laat water in de lucht verdampen voordat uw 

haar er kroezend van wordt. Het koelt de omgevingslucht tot 

15 ° C. Controle over hoe en wanneer? Gebruik de smartphone-

app en u bent de koelmeester.

VERKOELING

HEATSAIL
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De LEAF moet een metgezel zijn voor het dagelijks leven, 

functioneel en gemakkelijk te gebruiken en een mooi 

object dat harmonieus bij andere outdoor-producten 

kan passen. Heatsail definieerde de vormen van de drie 

hoofdcomponenten; de basis, de structuur en de kleding 

stof. Deze esthetische keuzes gecombineerd met technische 

elementen voor optimale koeling, verwarming en verlichting 

resulteerde in een duurzaam en functioneel designobject.

CONCEPT

HEATSAIL
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Technische informatie

Voet 

Vierkant  900x900x140mm - 400 KGS  

360° rotatie met fixatiepin

Open / Dicht 

Elektromotor met veiligheidsvoorzieningen: 

- Sluit automatisch bij te veel trillingen 

- Sluit automatisch bij kantelen 

- Handmatige ontgrendelingspin bij stroomuitval

Koeling / Verneveling 

10 vernevelingssproeiers met een doorlaat van .10mm 

Hogedrukpomp 180W - 70bar -57dB 

Geleverd met 25m buis ø 8 mm 

Pomp wordt aangesloten op waterkraan

Bediening via smartphone-app: 

Aan / Uit - Looptijd - Intermitterend – Klok
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TECHNISCHE INFORMATIE

Afmetingen 

Lengte  460 cm 

Breedte  360 cm 

Hoogte  225 cm 

Technische specificaties 

Verwarming 3000 Watt 

Verlichting 94 Watt 

Verneveling 150 Watt 

Touch panel functies 

Open / Dicht 

Licht Aan/Uit - Dim 

Verwarming 50% 

Verwarming 100% 

Verneveling 

Frame kleuren 

Kleuren zijn indicatief.

Snow  Mud  Midnight

Stoffen kleuren 

Kleuren zijn indicatief.

Off-white Canvas  Flanel  Black
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Hoofdzetel 

Heatsail NV 

Prins Boudewijnlaan 7, A08 

2250 Kontich (Antwerpen) 

België

+32 (0)3 502 99 88 

sales@heatsail.com

  HEATSAIL.COM

  HEATSAIL

  HEATSAILBELGIUM

  HEATSAIL

  HEATSAIL

CONTACT

Heatsail USA Inc. 

10440 N Central Expressway, Suite 800 

75231 Dallas, Texas

Verenigde Staten van Amerika

+1 214 808 5091
sales@heatsail.com

HEATSAIL



24

LEAF by HEATSAIL


