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Heatsail verovert Amerika  
met luxeheaters vanuit Dallas
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‘Onze groei hadden  
we niet voorzien.  
Nu mensen niet op reis 
kunnen, investeren ze 
in een vakantiegevoel  
in eigen tuin.’
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Luc Teblick is de ontwerper van Heatsail 
en Philip Dubois de verkoper: zó zit de 
rolverdeling in elkaar. Maar beide partners 
vullen elkaar enorm goed aan; zelfs elkaars 
zinnen maken ze af. In 2012 beslisten 
ze samen in zee te gaan om sterke 
producten te ontwikkelen voor warme en 
verlichte outdoormomenten. Na twee jaar 
ontwikkelen stond het eerste product op 
punt en kon er op grote schaal worden 
verkocht. Het Heatsail-assortiment in 
een notendop: de DOME is een moderne 
elegante terrasverwarmer met een 
gezellige gouden gloed en een ingebouwd 
stereosysteem. De DOME PENDANT is 
diezelfde terrasverwarmer in hangvorm. 
De BEEM is een balkvormige designheater 
voor overdekte terrassen en ten slotte is er 
de recent ontwikkelde LEAF. Die verwarmt 
en verlicht niet alleen, maar verkoelt en 
vernevelt ook nog eens. Stuk voor stuk zijn 
het high-end producten, wat meteen de 
belangrijkste USP van Heatsail is.

VLIEGENDE START MET WOUT BRU
Het is eigenlijk Wout Bru die het eerste 
Heatsail-product, de DOME, een vliegende 
start gaf, dankzij de verschijning van de 
heaters in zijn pop-uprestaurant Glow. 
‘Wout wilde er meteen zes op zijn terras. 
Door mond-tot-mondreclame ging de 

bal aan het rollen’, vertelt Philip Dubois. 
‘Ondertussen hebben we 38 partners in 
België en draaien we hier zo’n 15 procent van 
onze omzet. 85 procent daarvan genereren 
we in het buitenland. In de meeste Europese 
landen zijn we erg goed vertegenwoordigd. 
We zitten eveneens in Israël, Australië, de 
Verenigde Staten, Canada, Mexico, Peru, 
Paraguay, Saoedi-Arabië en Dubai. In 42 
landen zijn we actief.’

‘Ons buitenlands avontuur begon op de 
beurs Maison&Objet in Parijs, waar we op 
aanraden van vrienden zijn beland’, vult Luc 
Teblick aan. ‘We stonden daar aanvankelijk 
met de DOME op een standje van 20 
vierkante meter. Nu is onze stand 10 keer zo 
groot en heeft onze aanwezigheid daar ons 
onder meer een ticket naar de VS opgeleverd. 
We zijn opgepikt door Sutherland Furniture. 
Bij die luxe-outdoormeubelgigant werkt 
een Belg die onze DOME waanzinnig vond 
en hem daarom aan het assortiment heeft 
toegevoegd. Ook Restauration Hardware, 
opnieuw een erg grote Amerikaanse  
speler voor luxemeubilair, verkoopt  
onze producten.’

VEILIG EN MILIEUVRIENDELIJK
Al was het aanvankelijk niet zo eenvoudig 
om op die Amerikaanse markt te geraken. 
‘We zijn maar liefst twee jaar bezig geweest 
om alle certificaten in orde te krijgen’, 
getuigt Philip Dubois, ‘maar uiteindelijk is 
het gelukt om de keuring rond te krijgen. 
We hebben een eigen medewerker in Dallas 
die onze klanten en projecten goed opvolgt 
en ons product door en door kent. Dat 
helpt ook.’

Hoe komt het dat Amerikanen met een 
relatief kleine Belgische speler in zee willen 
gaan? ‘Onze succesformule is ons unieke 
product’, meent Philip Dubois. ‘Nergens 
anders kan je onze combinatie van 
verlichting en verwarming boven je tafel 

Kontichse terrasverwarmers  
zijn hot in Amerika
Heatsail, een Kontichs bedrijf 
dat high-end designheaters en 
terrasverwarmers ontwerpt en 
produceert, scheert hoge toppen 
in het buitenland. ‘Liefst 85 
procent van onze omzet draaien  
we inmiddels buiten België’, 
stellen vennoten Philip Dubois 
en Luc Teblick vast.

door Katrien Verreyken 
fotografie Vincent Callot 
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vinden. De technologie hiervoor hebben 
we helemaal in eigen huis ontwikkeld. 
‘Eindelijk iets functioneels én moois!’  
horen we vaak van onze klanten.  
Bovendien zijn onze heaters plug & play:  
ze werken met quasi elk stopcontact  
op elk terras.’

Nog een groot voordeel is dat de heaters 
niet werken op gas, maar met FIR-stralen 
(far-infrared, red.) die energiezuinig kunnen 
worden opgewekt. Luc Teblick: ‘Het 
verbruik komt neer op 0,60 euro  
per uur, tegenover 2,70 euro per uur  
bij de ouderwetse gasbrander. Bovendien 
hoef je niet meer te zeulen met gasflessen 
en is het gebruik een stuk veiliger. In 
sommige EU-landen zijn terrasheaters op 
gas al verboden. Een algemeen Europees 
verbod is trouwens in de maak, omdat de 
veiligheid niet te garanderen valt.’

SOCIAAL ENGAGEMENT
Heatsail maakt een luxeproduct voor 
een luxesegment, maar neemt tegelijk 
wel een sociaal engagement op. ‘Al 
onze inox en aluminium wordt in de 
beschutte werkplaats De Brug in Mortsel 
gemaakt’, klinkt het. ‘Zo stellen we meer 
dan 20 mensen te werk. We produceren, 
assembleren én verpakken in Vlaanderen. 
België heeft trouwens een zeer goede 
naam voor outdoormeubilair. Quasi alle 
topmerken zijn Vlaams. ‘Made in Flanders/
Belgium’ is een kwaliteitslabel.’

Dat toont zich in de cijfers. In 2019 draaide 
Heatsail 2,2 miljoen euro omzet, in 2020 was 
dat al 4,1 miljoen en in de eerste maanden 
van het nieuwe jaar zit het bedrijf al aan 2,5 
miljoen. ‘We hebben in december en januari 
veel nieuwe mensen aangenomen’, vertelt 
Philip Dubois. ‘Dit hadden we niet voorzien. 

Uiteraard heeft Covid-19 hier mee te maken. 
Nu mensen niet op reis kunnen, investeren 
ze in een vakantiegevoel in eigen tuin. Ook 
onze doorbraak op de Amerikaanse markt 
én de promotie van onze producten door 
enkele belangrijke influencers hebben effect. 
Bovendien hebben we het laatste jaar enkele 
belangrijke prijzen gewonnen, zoals de 
Design Award in Italië, de Hospitality Prize in 
Las Vegas, een Design Award in New York, …’ 

Voor Heatsail is het momenteel vooral zaak 
om alle orders tijdig uit te leveren, nu de 
verkoop hard gaat. ‘Als binnenkort ook in 
Dubai de gasbranders verboden worden, 
kunnen we ook daar gigantisch scoren’, 
gelooft Luc Teblick. ‘Los van de wereldexpo 
zijn we in elk geval van plan om ook daar ál 
onze producten te promoten.’

www.heatsail.com
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