A G-OLD GR Edzett üveg infrapanel elegáns, PRÉMIUM termékünk!
Biztonsági edzett 12mm vastag, többféle színű üveglappal szerelve.
Oldalfali kivitel, szigorúan TILOS a mennyezetre szerelni!
Egyaránt ajánljuk lakásokba, családi házakba, irodákba, szállodákba,
üzletekbe. Oldalfali elhelyezésének köszönhetően a helyiség dísze lehet.
Széles színválasztékának köszönhetően minden enteriőrhöz könnyedén
kiválasztható a legmegfelelőbb szín, mely, ha szükséges belesimul
környezetébe, de akár a helyiség hangsúlyos díszítőelemévé is válhat.
Oldalfalra szerelhető (oldalfali elem, tartozék), opcióként esztétikus talp rendelhető, mellyel telepítése
még egyszerűbbé válik.
A G-OLD „GR” jelű üvegpanel a legmagasabb minőségi és esztétikai igényeknek is megfelelő
prémium kategóriájú termék.
CE minősítésű, Európai termék!!!
A felvett energiát ugyanolyan magas hatásfokkal adja le, mint bármely más infrapanelünk (felvettleadott teljesítmény aránya 99,8%). Esztétikus és hatékony, nem igényel telepítése utáni
karbantartást. Az üveg infrapanel befektetés a jövőbe. Nem használódik el, felülete évek múltán is
újszerű képet mutat. Sajátos működésének köszönhetően, a 12,00 mm vastag üveg felmelegedése
után az oldalfalon elhelyezett infrapanel kikapcsolása után (a helyiség már elérte a termosztáttal
beállított hőfokot) még hosszú ideig adja le a felvett hőt (gyakorlatilag, mint egy „radiátor” működik).

A G-OLD „GR” jelű üvegpanel akár törölközőszárítóként is használható!
A XXI. század követelményeinek, minden szempontból megfelel az üveg infrapanel.
Biztonsági edzett 12mm vastag, többféle színű üveglappal szerelve.
G-OLD „GR” jelű üvegpanel Szimpla vagy dupla törölközőszárítóval is szerelhető!
Keret nélküli 12mm vastag edzett üveggel! Az üveg infra fűtésű panelek a legjobb minőségűek, mint a
fizikai követelmények szempontjából, mint pedig a dizájn szempontjából. Keret nélküli, biztonsági,
edzett, 12mm vastag üveglappal szerelve. Oldalfalra szerelhető modell, a szerelvények és tartozékok
a csomagban!
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CE minősítésű Grafitmasszás fűtőlappal szerelve.

G-OLD „GR” jelölésű Üveg infrapanelek adatai
Típus

Hossz

Szélesség

Mélység

Feszültség (V)

700

500

12

230 V IP44

300 W

GR500

900

600

12

230 V IP44

500 W

GR700

1100

600

12

230 V IP44

700 W

GR900

1200

800

12

230 V IP44

900 W

GR300

Teljesítmény (W)

A fenti méretek mm-ben értendőek, a gyártás folyamán eltérőek lehetnek!
A G-OLD üvegpaneleket 5 év garancia jellemzi!
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