
impression
aço inoxidável
stainless steel

modelo

model

largura (L)

width (L)

nº de elementos

nº of elements

altura (A)

height (A)

W ( t = 50ºK)Δ

W ( t = 50 )Δ º K

acabamentos

finishings

rd.i 1485 mm
12 tubos

40 x 40/20 x 1,5 mm580 mm 1257 Watt     1081 Kcal/h
esmerilado/brushed       acetinado/satinated

polido/polished

tipo de sistema a aplicar

system type to apply

aquecimento central
central heating

eléctrico
electric

radiador

Um objecto único, sublime e contemporâneo, é sem dúvida
uma mais valia na decoração de qualquer ambiente do nosso
dia a dia. Os elementos horizontais são em tubo 40 x 40 x 1,5
mm e 40 x 20 x 1,5 mm.

This radiator brings added value to any living space. It's
beautifully intricate design just won't pass unnoticed. It’s
horizontal elements are made from 40 x 40 x 1,5 mm tubes and
40 x 20 x 1,5 mm tubes.
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40 mm

20/40 mm

breeze
aço inoxidável
stainless steel

radiador

This revolutionary ventilated heating system will keep your
towels dry and your bathroom more comfortable. The unit’s
body is made from painted steel with a 2 mm stainless steel
panel. This radiator is equipped with five 12 volts fans and a
heating apparatus made of one, two or three quartz filaments
(600 watts each), includes built in thermostat with an electronic
panel, for best room temperature control

Este sistema revolucionário de aquecimento com ventilação
tornará a sua casa de banho um espaço mais agradável e terá
sempre as suas toalhas secas. A estrutura da unidade é em aço
carbono lacado com um painel em aço inox de 2 mm. Este
radiador está equipado com cinco ventiladores de 12 volts e
uma bateria de calor constituída por uma, duas ou três
resistências de quartzo (600 watts cada) controladas por um
termostato com painel de controle, pra controlo da temperatura
do espaço.

tipo de sistema a aplicar

system type to apply

eléctrico
electric
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modelo

model

largura (L)

width (L)

altura (A)

height (A)

potências acabamentos

finishings

rd.br 600 mm1500 mm 230 V ~ 50Hz 1800 W esmerilado/brushed

radiador eléctrico termo ventilado
electric term-ventilated radiator

caudal do ventilador

265 m  /h
3

potencies

Este radiador electrificado, cumpre as normas de homologação

europeias.

Este aparelho cumpre o regulamento sobre perturbações

radioeléctricas e interferências (R.D. 138, 27/01/89) tendo, como é

preciso, os elementos antiparasitários necessários.


