Первазни Радиатори „МИНИ - МАКС”
МИНИмални размери - МАКСимална топлина
Ценова листа - 2013

Цени на линеен
метър

Отстъпка в %
за количество

Цена без ДДС
(лева/лин.м.)

Цена с ДДС
(лева/лин.м.)

от 4 до 16 л.м.

0%

140

168

от 17 до 32 л.м.

8%

130

156

от 33 до 48 л.м.

12%

125

150

от 49 до 64 л.м.

17%

120

144

от 65 до 100 л.м.

27%

110

132

над 100 метра

40%

100

120

Над 500 лин.метра цената е по договаряне и с допълнителна отстъпка !!! Монтаж 10 лв./лин.метър

Предимства на Первазните Радиатори „МИНИ – МАКС” :

















Високо КПД и над 30 % по-нисък разход на енергия спрямо стандартните радиатори
Равномерно разпределение на топлината до всички точки на помещението
Неограничена температура на топлоносителя
Приложим за всички видове източници на топлина
Ефективност и бързина още при пускането, чрез максимално топлоотдаване
Компактни размери и иновативен дизайн съобразен с най-новите тенденции
Дискретно съчетание с витрини и френски прозорци
Бърз и лесен монтаж
Удобен за почистване и профилактика
Липса на тръби в стените и топлинни загуби
Приложим във всякакви помещения без да се налагат ремонтни дейности
Възможност за избор на цвят съответстващ на интериорния дизайн
Възможност за художествена обработка на предния панел
Възможност за вграждане на фоново (скрито) LED осветление (лента)
Възможност за скриване на кабели зад радиатора
Конкурентна цена спрямо останалите видове радиатори и конвектори

Производител:
ВИП ДОМ ЕООД

тел.: 0882 750 983
www.vipzona.eu

При поръчка над 32 метра – подарък 3 бр. Термоглави с електронен дисплей и автоматично
регулиране по зададени параметри (време, час и ден, температура от 6 до 29°С) с функция
против замръзване и автоматично затваряне при отворен прозорец). Автоматичния контрол
допълнително пести енергия с още 30 % !

Технически параметри:
Тегло в пълен комплект
Минимален размер
Дължина по стандартен размер
Дебелина на радиатора
Височина на радиатора
Общо количество на топлоносителя в 1 лин.метър
Топлинна мощност на линеен метър
∆Т (при 20° С)
Максимална дължина на един кръг
Материали

2 кг./лин.метър
1 метър
2 метра
3,5 см.
17 см.
360 мили литра
при 60° С - 400 Вата
10° С/лин.м.
20 метра (около 35 кв.м. площ)
корпус и ламели - алуминии, тръби - мед

Препоръчва се с цел още по-високо КПД (независимо от източника – котел на пелети, камина с водна
риза, слънчев колектор, бойлер със серпентина, индукционен котел, термопомпа или други) за всяка стая
отделна термоглава с автоматично регулиране на температура и време ( цена - 60 лв./бр.)
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