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Rad i ato are pla t e
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Radiatoare plate

Inspirat din perfecţiunea naturii.
Nici un alt sistem nu este atât de bogat în idei inovative şi atât de genial în inventarea soluţiilor inteligente, ca şi natura. Acţionarea
şi gândirea inovativă, într-un mod natural, este baza soluţiilor progresive în tehnologia şi designul radiatoarelor noastre. Soluţii, care
îmbină într-un mod foarte eficient, ecologia cu economia, astfel fiind posibilă satisfacerea unor nevoi de viitor privind încălzirea.

heatingthrough

Radiatoare plate
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heatingthroughinnovation. – Descoperiţi împreună cu noi o nouă lume a căldurii. Programul nostru de încălzire cu radiatoare plate
nu doar combină construcţiile inovative cu o tehnică excepţională, ci vă oferă, prin oferta noastră de service, acea rapiditate în
montare, pe care o aşteptaţi de la noi. Puterea termica sporita precum şi designul plat sunt inspirate din natura. În acelaşi timp se
asigură o climă confortabilă a încăperii. Lăsaţi-vă inspiraţi de inovativele noastre radiatoare plate.

Mai multă tehnică. Mai mult service.

innovation.
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Design Softline

MAI MULTĂ SIGURANŢĂ,
DIVERSITATE ŞI STABILITATE.
Datorită conceptului favorabil din punct de vedere al siguranţei designului Softline, noile
radiatoare de la Vogel & Noot sunt prevăzute cu colţuri rotunjite şi cu un dispozitiv
special pentru protecţia marginilor. Acestea contribuie nu doar la creşterea factorului de
siguranţă, cum ar fi de exemplu protejarea copiilor care se joacă, ci au şi o valoare vizuală
deosebită!
Datorită clamelor decorative unice, radiatoarele dumneavoastră pot fi asortate în interiorul
fiecărei incinte în parte, surprinzându-vă atât pe dumneavoastră, cât şi pe oaspeţii
dumneavoastră cu accentele multicolore în circa 100 de culori RAL, precum şi culori pentru
obiecte sanitare.
Elementele laterale şi mai rezistente fac ca noile dumneavoastră radiatoare de la
Vogel & Noot să fie şi mai stabile. Toate acestea garantează o durată de viaţă mai lungă
şi o funcţionare timp de mai multe decenii, chiar şi în cazul unei solicitări mai intense.

rotunjite,

sigure, durabile.

Design Softline
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Design Softline
Bucuraţi-vă de linia modernă a noilor dumneavoastră
radiatoare de la Vogel & Noot şi câştigaţi mai
multă siguranţă pentru dumneavoastră şi familia
dumneavoastră graţie marginilor rotunjite.

Des ig n Softline

Clame decorative colorate
Lăsaţi un semn puternic din punct de vedere optic
şi daţi frâu liber pasiunii de a crea! În plus, clamele
decorative mobile permit o curăţare mai simplă.

Părţi laterale stabile
Profitaţi acum de durata de viaţă şi rezistenţa şi mai
ridicate ale noilor radiatoare de la Vogel & Noot.
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Cel mai bun randament

MAI PUŢINE CHELTUIELI –
MAI MULT CONFORT ŞI FLEXIBILITATE.
Cei care au încredere în radiatoarele moderne de la Vogel & Noot, au parte de
pachete de putere, care asigură un randament excelent în distribuţia căldurii. În acest fel,
vă puteţi bucura rapid de o căldură plăcută şi, în plus, datorită duratei scurte de încălzire şi
a eficienţei ridicate scad cheltuielile pentru căldură.
Nivelul de confort al radiatoarelor plate de la Vogel & Noot demonstrează cât de mare
poate fi influenţa tehnologiei inovative de distribuire a căldurii asupra unui climat perfect
în casa dumneavoastră.
Un alt avantaj îl constituie compatibilitatea universală în sistem, care împreună cu sursele
de încălzire primare (pompa de încălzire, energia, gaz, biomase sau păcură) asigură un
confort excepţional în locuinţă.

Clame metalice
decorative care
pot fi înlocuite

Cea mai ridicată putere
& cea mai rapidă încălzire a încăperii
Design
elegant Softline

Distribuţie
optimă a căldurii

Multifuncţionalitate:
utilizabil ca radiator
compact şi cu ventil
încorporat

Placă frontală
bordurată

Stabilitate ridicată
datorită părţilor laterale
stabile (5 mm)
Lungime optimă pentru
puterea termică necesară

Design perfect cu o paletă diversă de culori
RAL şi pentru obiecte sanitare

Cel mai bun randa ment
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Cel mai ridicat nivel de confort
Radiatoarele plate de la Vogel & Noot se disting prin cel mai ridicat nivel de confort la nivel
internaţional.

Compatibilitate în sistem
Puterea
ridicată
a
radiatoarelor
noastre
multifuncţionale facilitează o flexibilitate la toate
formele de încălzire şi asigură posibilităţi optime de
combinare.

C el ma i b un r andam ent

Economisiţi bani şi energie
Protejaţi-vă portofelul cu noile radiatoare plate de la
Vogel & Noot – mai multă putere şi ca atare o
încălzire mai rapidă a încăperii la o folosire eficientă
a energiei.
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RADIATOARE PLATE COMPACTE

R A D I A TOA R E
PL ATE C O M PACT E .

Avantajul produsului

Tehnologie modernă de încălzire în
combinaţie cu un design bine definit.

modern,
functional,

simplu.

RADIATOARE PLATE COMPACTE
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RADI A TO A R E
PLAT E C O M PAC TE.

Ti p

10

11 K

21 K-S

22 K

33 K

1 placa de încalzire

1 placa de încalzire cu 1
placa de convector

2 placi de încalzire cu 1
placa de convector

2 placi de încalzire cu 2
placi de convector

3 placi de încalzire cu 3
placi de convector

300 400 500 600 900

300 400 500 600 900

300 400 500 600 900

300 400 500 600 900

300 400 500 600 900

de la 400 mm până la 3000 mm
Treaptă

200 mm precum și 520, 720, 920, 1120 și 1320 mm

Detaliu:
Datorită clamelor decorative care pot fi
înlocuite, pot fi aşezate şi ulterior accente
individuale.

Rad ia toare de profi l

RADIATOARELE COMPACTE sunt forma pură a funcţiunii.
Ele combină tehnologia modernă de încălzire cu un design bine
definit şi simplu.
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RADIATOARE MULTIFUNCŢIONALE CU VENTIL INCORPORAT

Radiato are multifuncţio nale
cu ventil inc o rpo rat.

Avantajul produsului

Datorită posibilităţilor de
adaptare variabile radiatoarele
multifuncţionale cu ventil
incorporat sunt utilizabile universal.

simplu,
multifuncţional,

practic.

RADIATOARE MULTIFUNCŢIONALE CU VENTIL INCORPORAT
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Radiatoare multifuncţionale
cu ventil incorporat.

Ti p

300

11KV

21 KV-S

22 KV

33 KV

1 placa de încalzire cu 1
placa de convector

2 placi de încalzire cu 1 placa de
convector

2 placi de încalzire cu 2 placi de
convector

3 placi de încalzire cu 3 placi de
convector

300

300

300

400

500

600

900

400

500

600

900

400

500

600

900

400

500

600

900

de la 400 mm până la 3000 mm
Treaptă

200 mm precum și 520, 720, 920, 1120 și 1320 mm

Detalii:
R A D I A TOR U L M U LT I F U N C Ţ IO NAL
CU V E N T I L I N CO RP O RA T se poate
menţine curat foarte uşor.
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RADIATOARELE MULTIFUNCŢIO NALE CU VENTIL
INCORPORAT atrag prin designul lor bine definit şi simplu şi
pot fi folosite după dorinţă şi ca şi radiatoare compacte.
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