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GLAZEN DESIGN RADIATOR

De glazen designradiatoren van Quality for you kunnen
overal worden geplaatst. De radiator is spatwaterdicht en
heeft een mooie, luxe afwerking.
Tussen het gelaagde glas zit een doorzichtig elektrisch
geleidende folie wat als warmtegeleider werkt.
De radiator hoeft alleen nog maar op het elektriciteitsnet
te worden aangesloten door middel van Plug-and-Play.
De glastemperatuur ligt op maximaal 65 graden en is
daarmee vergelijkbaar met een traditionele radiator.

Uniek ind!
Nederlan

De electrische glazen design radiatoren hebben een uiterst
snelle responsetijd, zodat de badkamer snel een aangename
temperatuur heeft zonder gebruik te maken van de CV.
•

Glas afmeting 1200 x 600 x 11 mm

veiligheidsglas
De radiatoren •zijnGehard
uitgerust
met een LED dispay wat
•
Infrarood
radiator
handmatig, of met de bijgeleverde afstandsbediening
• Werking voltage 220-240V
kan worden bediend. De design radiator kan eenvoudig
• 730w vermogen
worden gemonteerd
door middel van de roestvrijstalen
• Spatwaterdicht
bevestigingspunten
die
zorgen voor een veilige
• Oververhittingsbeveiliging
bevestiging. • Gemakkelijke installatie
•

Diverse glas kleuren op aanvraag
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DIVERSE MODELLEN

		BIANCO Q24U 500

BIANCO Q24U 730

NERO Q24U 500

NERO Q24U 730

AFMETING

1000 * 500 * 11 mm

1200 * 600 * 11 mm

1000 * 500 * 11 mm

1200 * 600 * 11 mm

KLEUR 		

Wit

Wit

Zwart

Zwart

VERMOGEN

500w

730w

500w

730w

Diverse
afmetingen,
typen en
kleuren...
EIGENSCHAPPEN

De afgebeelde modellen
glazen design radiatoren
van Q24U vormen slechts
een indruk van alle
mogelijkheden.
Voor elk type geldt dat er
naast het afgebeelde model
nog veel meer afmetingen en
kleuren mogelijk zijn.

•
•
•
•
•
•

Diverse glas afmetingen
Diverse glas kleuren op aanvraag
Gehard veiligheidsglas
Infrarood radiator
Voltage 220-240V
500-730w vermogen

•
•
•
•
•
•

Spatwaterdicht
Oververhittingsbeveiliging
Gemakkelijke installatie
CE & GS & RoHS keurmerk
Handdoek rail optioneel
LED display met afstandsbediening
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INFORMATIE

Verkoop
+31 (0) 30 2102758
+31 (0) 6 43630081
sales@q24u.nl
www.q24u.nl
Postadres
Grote Haarsekade 69
4205 VK Gorinchem
Nederland
KvK: 52058123

Grafisch ontwerp
EYEGO ®
www.eyego.nl

