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Warme voeten op de camping
HEATEK VOETENMAT

Is een verwarmde vloermat comfortabel genoeg 
in de tent of caravan? De infrarood verwarmde 
voetenmat van Heatek werkt prima in de strijd 

tegen optrekkende kou. De mat is vooral 
geschikt als plaatselijke bijverwarming.

TEKST MARGIT WARMINK

De infrarood voetenmat 
verwarmt zonder thermo-
staat, de warmteafgifte is 
altijd gelijk. Het energie-
verbruik is ook constant én 
vrij laag, fijn voor op de cam-
ping of aan de huishoudaccu. 
Nadeel: een graadje hoger 
zetten is er niet bij. Deze 
vloerverwarming is dan ook 
bedoeld om kou uit de bodem 
te elimineren, en dat doet-ie.
We hebben de voetenmat bij 
verschillende temperaturen 
getest, steeds gedurende 
1 uur. Hoe warm of koud het 
ook is, het energieverbruik 
(maat 50 x 100 centimeter) lag 
altijd rond de 0,065 kW per 
uur. Ter vergelijking hebben 
we een keramisch camping-

kacheltje aangezet. Die ver-
stookte in totaal 0,065 kW in 
3,5 minuut. Een flink hoger 
verbruik, met het voordeel 
dat je ook de ruimte ver-
warmt. De Heatek heeft ook 
een voordeel: die doet geruis-
loos en zonder (grote) lucht-
verplaatsing zijn werk, in 
tegenstelling tot veel cam-
pingkachels.
De warmteafgifte van de 
vloermat wordt sterk beïn-
vloed door de temperatuur 
eromheen. In een verwarmde 
kamer (19 °C) bereikte de mat 

32 °C. We hebben steeds 
bovenop gemeten, na 1 uur. 
Binnen 5 minuten merk je al 
dat de mat warmer wordt. In 
een koude ruimte (13,5 °C) op 
een koude tegelvloer bleef de 
temperatuur steken op 22 °C. 
Logisch, de koude vloer absor-
beert warmte die je eigenlijk 
aan de bovenkant wilt heb-
ben. Daarom hebben we de 
mat ook nog op een vloer-
kleed gelegd, zoals je op de 
camping ook vaak gebruikt in 
het voorjaar. Dat scheelt: op 
diezelfde koude vloer bereikte 

de thermometer nu 30 °C. Dit 
voelt heel aangenaam aan. Zo 
kun je gerust je schoenen bij 
de deur achterlaten en op 
kousenvoeten in je luie cam-
pingstoel een boekje lezen.

Specificaties
De Heatek-voetenmat heeft een 
KEMA- en TÜV-keurmerk en is er 
in verschillende maten, vanaf 
50 x 40 centimeter (20 watt,  
€ 39,95). De grootste is 110 x  
60 centimeter (100 watt, € 119,95). 
Stekker in het stopcontact en 
klaar ben je. Je mag de mat niet 
opvouwen of oprollen. Eenmaal 
aangesloten mag je er ook geen 
zware of grote voorwerpen op 
zetten.
i heatek.nl
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Hoe goed scoort deze nieuwkomer?
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