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Charakterystyka oogólna
Grzejniki konwekcyjne ADAX doskonale sprawdzaj¹ siê

w lokalach mieszkalnych, u¿ytecznoœci publicznej, klatkach

schodowych, ³azienkach itp.

Zalety
termostat wyskalowany w stopniach Celsjusza (°C)

niskotemperaturowy element grzejny

wysokiej jakoœci pow³oki lakiernicze zapewniaj¹ce d³ugo-

trwa³¹ biel grzejnika

amortyzowana obudowa niweluje naprê¿enia zwi¹zane

z nagrzewaniem siê i stygniêciem grzejnika

kompaktowa obudowa (8 cm g³êbokoœci) pozwala na ³atw¹

aran¿acjê systemu grzewczego w pomieszczeniach

du¿y wybór modeli – panelowe, listwowe, ³azienkowe, przeno-

œne

5-letnia gwarancja dotycz¹ca równie¿ pow³oki lakierniczej

w komplecie stela¿ do zamocowania na œcianie

przewód zasilaj¹cy 1,5 m z wtyczk¹

Opis ttechniczny
Modele: VP9/VL9, VP10 (grzejniki konwekcyjne); VPS9,

VPS10 (grzejniki konwekcyjne bryzgoodporne); VG5 (grzej-

nik konwekcyjny przenoœny)

Moc [W]: 400-2000

Budowa: niskotemperaturowy element grzejny, termostat

wyskalowany w stopniach Celsjusza, kompaktowa obudowa –

8 cm g³êbokoœci, termostat i stela¿ do zawieszenia na œcianie

w komplecie – do wyboru 3 rodzaje termostatów elektronicz-

nych ET, DT, RFR sterowanych radiowo

Informacje
dodatkowe
Kraj produkcji: Norwegia

Dystrybucja: ELEKTRA, sieæ sprzeda¿y na terenie ca³ej Polski

Gwarancja: 5 lat

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat na Znak Bezpieczeñstwa B,

Gazele Biznesu 2006

Us³ugi: projektowanie, monta¿ systemów ogrzewania elek-

trycznego i zabezpieczenia antyoblodzeniowego, systemów

wentylacyjnych z odzyskiem ciep³a, odkurzaczy centralnych

Pozosta³a oferta: elektryczne ogrzewanie pod³ogowe, wenty-

lacja z odzyskiem ciep³a, odkurzacze centralne, ogrzewacze

akumulacyjne, przewody samoreguluj¹ce, pojemnoœciowe

ogrzewacze wody, system ochrony przed œniegiem i lodem.

ile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy ELEKTRA

Grzejniki konwekcyjne ADAX

Zestawienie grzejników 

5 szt. grzejników o mocy  ok. 670 W – ADAX VP 1008 KT 1488,40 z³ brutto  

2 szt. grzejników o mocy ok. 550 W – ADAX VP 1006 KT   522,16 z³ brutto 

2 szt. grzejników o mocy ok. 900 W – ADAX VP 1010 KT  644,16 z³ brutto 

1 grzejnik o mocy ok. 800 W – ADAX VP 1008 KT 297,68 z³ brutto

1 grzejniki o mocy ok 300 W – ADAX VP 1004 KT   248,88 z³ brutto 

1 grzejnik o mocy ok. 1400 W – ADAX VP 1014 KT 370,88 z³ brutto 

1 grzejnik o mocy  ok. 1200 W – ADAX VP 1012 KT 340,38 z³ brutto 

1 grzejnik o mocy ok. 1000 W – ADAX VP 1010 KT 322,08 z³ brutto 

Razem 4234,62 z³ brutto

ELEKTRA

ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa

tel. 022 843 32 82, faks 022 843 47 52

www.elektra.pl, e-mail: info@elektra.pl

Cena grzejników konwekcyjnych

Regulator ET Regulator RFR

Grzejnik VG5Grzejnik VPS10

Regulator DT
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