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descRieRe PRodUs.

Descr iere produs

Condiţii de funcţionare
Pentru toate modelele de radiatoare panou este stabilită o 
temperatură maximă de operare, de 100 °c.

Tratarea suprafeţei
Vopsire de înaltă calitate, ecologică, în dublu strat, con-
form diN 55900, cu acoperire integrală şi izolare cu pulbere 
electrostatică.
 

Radiatoarele panou Vogel&NooT  sunt produse de marcă 
de înaltă calitate, care se remarcă printr-o largă varietate de 
posibilităţi de racordare în toate configuraţiile de spaţiu. În 
funcţie de ce aveţi nevoie, puteţi alege dintre tipurile şi modele-
le de mai jos, toate fiind livrate în ambalaj de protecţie, gata de 
montaj.

Radiatoare cu ventil multifuncţional
Radiatoare panou profilate, cu racordare simplă, cu 4 x 1/2“ iG 
şi 2 x 3/4“. se livrează în ambalaj de protecţie şi părţi laterale 
închise.

Radiatoare compacte
simplitatea convinge: racordare uşoară cu 4 x 1/2“ iG cu opţiuni 
variabile de racordare, pentru sisteme cu una sau două ţevi. se 
livrează în ambalaj de protecţie şi părţi laterale închise.

Dotate cu marca de calitate eCo
Radiatoarele panou şi pentru modernizare de la Vogel&NooT poartă marca de calitate eco, pentru compatibilitate 
generală cu toate sursele de energie (regenerabile). se garantează o funcţionare semnificativă din punct de vedere eco-
nomic şi ecologic cu rentabilitate a costurilor de încălzire (în medie o economie de 15 %*) şi o reducere enormă a emisiilor 
de co2.

Produse de marcă, de calitate certificată
Vogel&NooT vă oferă produse performante la cele mai înalte standarde de calitate în execuţie şi funcţionare. toate 
specificaţiile de calitate şi performanţă ale radiatoarelor panou de la Vogel&NooT sunt verificate permanent şi apro-
bate de institute europene renumite. acest lucru vă garantează că achiziţionând produsele noastre obţineţi capacitate de 
încălzire maximă şi produse de cea mai bună calitate.

* comparativ, în medie cu radiatoarele vechi cu elemenţi, conform rezultatelor testului efectuat de FHs Pinkafeld
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Deschizător de drum în Europa

Vogel&NooT  este partenerul lider în tehnologie al europei, 

care impune standarde tehnice şi al cărui portofoliu vast de pro-

duse cuprinde radiatoare, încălzire prin pardoseală şi sisteme de 

şeminee.

Prin permanenta forţă inovatoare în domeniul eficienţei energeti-

ce şi prin concepte de design unice, produsele Vogel&NooT 

sunt primite cu entuziasm atât de proiectanţii şi constructorii de 

radiatoare, cât şi de beneficiarii spaţiilor încălzite.

Fi lozof ia noastră 

Principi i le Vogel&NooT

eficienţă energetică maximă

În calitate de lider inovator, Vogel&NooT oferă tehnologie 

avangardistă de emisie a căldurii, pentru obţinerea unui confort 

termic ce are în vedere şi protecţia mediului.

Design modern al sistemelor de încălzire

concepute ca piese individuale de mobiler termic, radiatoarele 

foarte variate ca design de la Vogel&NooT  aduc accente 

estetice în spaţiile de locuit moderne, graţie conceptului unic al 

aspectului lor.

Sortimente & servicii complete

Vogel&NooT  garantează, în calitate de furnizor complet, nu 

numai o gamă de produse de înaltă calitate, pentru soluţii de 

încălzire, ci şi consultanţă competentă şi servicii remarcabile.
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cRediNŢa NoastRĂ. 
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Radiatoare cu venti l  mult i funcţ ional04

Avantajul dumneavoastră:
timpii scurţi de reacţie în caz de 

modificare a sarcinilor de încălzire 

impuse asigură obţinerea rapidă a 

unui nivel confortabil de încălzire.

datorită capacităţii lor termice impresionante, radiatoarele cu ventil 

multifuncţional garantează încălzirea optimă a spaţiului şi, astfel, cea mai mare 

flexibilitate de reglaj. La nivel internaţional, rezultatele la testare indică cele mai 

bune valori de confort, precum şi un mod de funcţionare economic şi ecologic.

RadiatoaRe 
cU VeNtiL 
mULtiFUNcŢioNaL.
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■ capacitate termică ridicată şi flexibilitate de reglaj enormă

■ cea mai rapidă încălzire a spaţiului cu cel mai bun confort

■ optim pentru sisteme de joasă temperatură

■ tehnică de ventil integrată cu prereglare

Tip
11KV 21 KV-S 22 KV 33 KV

1 placă de încălzire cu 1 
placă de convector

2 plăci de încălzire cu 1 placă de 
convector

2 plăci de încălzire cu 2 plăci de 
convector

3 plăci de încălzire cu 3 plăci de 
convector

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

de la 400 mm până la 3000 mm

Treaptă 200 mm precum și 520, 720, 920, 1120 și 1320 mm

Datele în mm.
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Radiatoarele compacte reunesc estetica elegantă cu funcţionalitatea optimă. 

ele combină un design fin şi plin de acurateţe cu cea mai modernă tehnologie 

de încălzire. accente personale pot fi adăugate oricând, folosind clemele de-

corative colorate. În plus, radiatoarele sunt şi foarte uşor de curăţat.

Avantajul dumneavoastră:
tipul clasic din grupa de radiatoare

panou este dovada unei experienţe

de decenii.

RadiatoaRe PaNoU 
comPacte.
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Prin clemele decorative 
interschimbabile se pot adăuga şi ulterior
accente individuale.

Tip
10 11 K 21 K-S 22 K 33 K

1 placă de încălzire 1 placă de încălzire cu 1 
placă de convector

2 plăci de încălzire cu 1 
placă de convector

2 plăci de încălzire cu 2 
plăci de convector

3 plăci de încălzire cu 3 
plăci de convector

300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900 300 400 500 600 900

de la 400 mm până la 3000 mm

Treaptă 200 mm precum și 520, 720, 920, 1120 și 1320 mm

Datele în mm.

■ capacitate de încălzire specifică ridicată

■ se pot combina cu sisteme de joasă temperatură 

■ reducere efectivă a costurilor de încălzire
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