
Vaporizer Kopen

Wat is een Vaporizer

Een wiet vaporizer verschilt van alle andere rook technieken doordat het kruid of de wiet 
tot de juiste temperatuur wordt gebracht waarop de actieve ingrediënten (THC) worden 
verdampt en dus niet verbrand. Hierdoor komen er minder schadelijke stoffen in het 
lichaam. De damp uit de vaporizer is milder van smaak
en irriteert de luchtwegen niet.

De vaporizer ook wel verdamper genoemd is niet alleen
populair bij medicinale wiet gebruikers maar ook bij de
normale gebruikers van cannabis. De vaporizer is dan
ook steeds vaker te zien in de coffeeshop. De wiet
vaporizer is in Nederland bekend geworden door Evert
uit Heerhugowaard. Hij heeft de eerste Nederlandse
verdamper ontwikkeld. In dezelfde periode werden er in
Canada ook vaporizers voor het gebruik met wiet
ontwikkeld. In Canada worden nog steeds veel
vaporizer geproduceerd.

Kopen Vaporizer

Je kunt een vaporizer kopen in alle prijsklassen, van 15 euro tot 500 euro. Het advies 
welke vaporizer je het beste kunt kopen verschilt dan ook van persoon tot persoon. Wel is 
het zo dat de kwaliteit beter wordt naarmate de vaporizer duurder wordt. De glazen 
vaporizers, die verwarmd worden met een aansteker of boven het gas van een kookplaat, 
zijn leuk voor het kennis maken met verdampen maar niet ideaal voor frequent gebruik. 
Een vaporizer kopen is dus geen makkelijke keuze met
zoveel voorkeuren, mogelijkheden en opties.

Een elektrische vaporizer tot 100 euro is vaak prima in
gebruik en geschikt voor gebruikers met een beperkt
budget. De vaporizers voldoen en werken prima, maar
zijn vaak niet geschikt voor lang of zeer regelmatig
gebruik. Wil je een echt mooie vaporizer kopen van
goede kwaliteit dan adviseren wij een vaporizer van
boven de 100 euro. Voor advies op maat bij het kopen
van een vaporizer kunt u altijd contact met ons
opnemen.

Soort Vaporizer

Er zijn veel verschillen tussen vaporizers, de verschillen zitten onder andere in de manier 
van verwarmen, de manier van inhaleren en de manier van temperatuur controle. 
Onderstaand is beschrijven wat deze drie verschillen inhouden.



Manier van verwarmen:

1. De glazen wiet vaporizer welke met vuur van
aansteker, torch jet brander of gas van
kookplaat verwarmd worden.

2. Een vaporizer met directe verwarming werkt met een
metalen of keramisch verwarmingselement waarin de
wiet geplaatst wordt.

3. De vaporizer met verwarming door middel van hete
lucht die langs de wiet geblazen of gezogen wordt.

Manier van inhaleren:

1. Direct inhaleren, dit is via een buisje of slangetje van de verdamper direct naar je 
mond en longen.

2. Inhaleren door middel van een ballon. De verdampte wiet wordt opgevangen in een 
kunststof ballon, nadat de ballon is gevuld kan deze aan de mond worden gezet en 
kan de damp worden geïnhaleerd.

3. Een enkele vaporizer heeft beide opties, direct inhaleren en via een ballon.

Temperatuur controle:

1. Vaste temperatuur en zonder controle.

2. Instelbare temperatuur.

3. Digitaal instelbare temperatuur.


