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GDZIE SIÊ STOSUJE?
Jako ogrzewanie podstawowe w budynkach mieszkalnych, biu-

rach, hotelach, szko³ach, oœrodkach wczasowych, sklepach,

lokalach gastronomicznych itp.; jako uzupe³nienie ist-

niej¹cego systemu grzewczego przy remontach, rozbudowie,

adaptacji lub modernizacji obiektów.

JAKIE MAJ¥ ZALETY?
Grzejniki p³ytowe RADIANCE zapewniaj¹ komfort cieplny

bez przegrzewania i wysuszania powietrza oraz gwarantuj¹

oszczêdn¹ eksploatacjê ogrzewania, szczególnie pomieszczeñ

o du¿ej wysokoœci; s¹ bezpieczne, wygodne, niezawodne, este-

tyczne, oszczêdne; system grzewczy sk³adaj¹cy siê z konwek-

torów BASIC stanowi najni¿szy koszt inwestycyjny; grzejniki

TACTIC, ACTUA i RADIANCE mo¿na sterowaæ programa-

torem tygodniowym, 4-rozkazowym DELTA DORE

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje: elektryczne grzejniki konwektorowe (BASIC,

TACTIC, ACTUA), grzejnik p³ytowy RADIANCE

Konstrukcja: element grzejny rurkowy ze stali nierdzewnej,

chromoniklowej, obudowany aluminiowym radiatorem

(BASIC), aluminiowy radiator w kszta³cie litery X z hermety-

cznie zamkniêt¹ grza³k¹ – AIRALU X-silence (TACTIC oraz

ACTUA), czerniony panel aluminiowy, zespolony z hermety-

cznie zamkniêt¹ grza³k¹ – AIRALU (grzejnik RADIANCE)

Wyposa¿enie: przewód zasilaj¹cy, wy³¹cznik, termostat, stela¿

do monta¿u na œcianie

Wykoñczenie powierzchni: lakier gliceroftalowy utwardzany

w wysokiej temperaturze (konwektory), utwardzany przez

polimeryzacjê lakier epoksydowy (grzejniki RADIANCE)

Kolory: bia³y

Moc cieplna [W]: 500-3000 (BASIC), 750-2000 (grzejniki

RADIANCE, TACTIC i ACTUA)

Wymiary [mm]:

n wysokoœæ: 400 (konwektory), 450 (grzejniki RADIANCE)

n d³ugoœæ: 280-1000 (konwektory), 500-1000 (grzejniki

RADIANCE)

n g³êbokoœæ: 80 (konwektory), 85 (grzejniki RADIANCE)

Masa [kg]: 3,0-8,5 (konwektory), 5,5-10,3 (grzejniki

RADIANCE)

Orientacyjna cena [z³]: 199-369 + 22% VAT (BASIC), 

544-914 + 22% VAT (grzejniki RADIANCE)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: poprzez sieæ autoryzowanych dystrybutorów

w ca³ym kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat Bezpieczeñstwa B, CE

Us³ugi: doradztwo techniczne, dobór urz¹dzeñ i systemów

sterowania, szkolenia dla handlowców i instalatorów

Pozosta³a oferta: grzejniki ³azienkowe VAILLANCE, kurtyny

powietrzne STOP-AIR, nagrzewnice przemys³owe AIRPULS,

sufitowe panele grzejne DYBOX, promienniki podczerwieni

IRC, programatory tygodniowe, sprzêt RTV i AGD wiod¹cych

œwiatowych marek (PHILIPS, LG, BOSCH, SIEMENS,

ELECTROLUX, ZANUSSI, WHIRLPOOL, AEG, AMICA,

POLAR)

BRABORK PP.H.P. SSp. zz oo.o.

ul. Postêpu 2, 02-676 Warszawa

tel. 022 257 68 15, faks 022 257 68 18, 

www.brabork.pl, e-mail: dzial.grzewczy@brabork.pl

OGRZEWANIE –– GGRZEJNIKI, PPOD£OGÓWKA

Grzejniki elektryczne 
AIRELEC

P R E Z E N T A C J A

ACTUA TACTIC

GLASSANCE BASIC
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