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VYTÁPÌNÍ, KTERÉ MÁ STYL

Designová otopná tìlesa

jsou doplòkem k elektrickému 
rad iá to ru ,  k te rý  je  možné 
jednoduchým zpùsobem rozšíøit     
o akumulátor tepla. Tato netradièní 
a k u m u l a c e  u p ø e d n o s t ò u j e  
dynamiku vytápìní s prioritou 
sdí lením tepla do prostoru                
a následným cyklem nabíjení.

zamezuje zvýšení povrchové teploty elektrického 
radiátoru nad 95°C v pøípadì zakrytí topidla nebo 
èásteèného omezení odvodu tepla.

Elektrické provedení
KERAMICKÉ VLOŽKY OMEZOVAÈ TEPLOTY

BEZPEÈNOSTNÍ TEPELNÁ POJISTKA

ELEKTRICKÝ ODPOROVÝ

SPÍNAÈ

TOPNÝ ÈLÁNEK

REGULAÈNÍ KOLEÈKO

TERMOSTATU

PØIPOJOVACÍ

KABEL



Univerzální konstrukceTeplovodní provedení

ODVZUŠÒOVACÍ

ZÁTKA

SPOJKA TEPLOSMÌNNÝCH LAMEL

MALOOBSAHOVÝ MÌDÌNÝ TEPLOVODNÍ MEANDR

KONVEKÈNÍ

PØIPOJOVACÍ VÝVODKY
vnitøní závit G 1/ 2”, osová rozteè 50 mm.

Stavebniconá otopná lìlesa

systém
Certifikovaný systém pro design otopných tìles

KONVEKÈNÍ TEPLO

SÁLAVÉ TEPLO

vzniká pøestupem tepla z teplosmìnných ploch 
konvekèních prùduchù tìlesa a vyús�uje proudícím 
vzduchem do prostoru výdechovou møížkou 
dìlených víèek. Od výšky 1200 mm není výdechová 
èást tìlesa opatøena dekorativními dìlenými víèky     
s výdechovou møížkou.

vyzaøuje èelní sálavá plocha tìles prostøednictvím 
teplosmìnných lamel. Dominantní podíl sálavého 
tepla je projevem rozmìrovì vìtších otopných ploch.

MEZILEHLÉ SPÁRY
umožòují do tìlesa kotvil funkèní     
a užitné doplòky, zejména závìsné 
prvky, madla, háèky, zrcadla apod.

UŽITNÉ DOPLÒKY

NÍZKÁ POVRCHOVÁ TEPLOTA
(doporuèená do 70°C)

MALÝ OBSAH VODY

PRÙDUCHY

KONSTRUKÈNÍ FLEXIBILITA

TVAROVÁ FLEXIBILITA

BAREVNOST TÌLES

KOMBINACE
S PØÍRODNÍMI
MATERIÁLY

pro elektrické radiátory, elektrická akumulaèní topidla, teplovodní otopná tìlesa,
kombinace teplovodního a elektrického vytápìní.

Flexibilní konstrukce tìles umožòuje tvarovat tìleso 
do oblouku nebo umístit tìleso do prostoru pomocí 
podlahových konzol.

Celkový elegantní design 
umocòuje zakomponování 
pøírodního kamene,    
keramických, sklenìných              
a kovových prvkù.

Tìlesa jsou dodávána                      
s povrchovou úpravou 
transparentního laku                        
s výrazem barvy kovu                
nebo v barvách RAL.

Systém                     nabízí nekoneèné  
možnosti tvarù a dekorù, které se esteticky 
pøizpùsobují požadavkùm interiéru.
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ZÁVITOVÉ ZAVÁLCOVÁNÍ
Cu trubky do prostupù Al lamel.

zajiš�uje vysoce úèinný pøestup tepla z otopné vody do teplosmìnných 
lamel.
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