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Colecția noastră de radiatoare
Design oferă radiatorul potrivit
pentru fiecare spațiu de locuit.
Formele, funcțiile și culorile acestor
radiatoare sunt toate bine potrivite
și armonioase. Pictogramele de
mai sus servesc ca și referinţă şi
orientare și sunt utilizate în paginile
acestui catalog.

Fi l o so f i a no a s t ră
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MISIUNEA NOASTRĂ

Deschizător de drumuri în
Europa

VOGEL&NOOT înseamnă

VOGEL&NOOT este lider european

Design inovator pentru soluții de încălzire

în domeniul tehnologiei și designului,

Varietatea extraordinară de radiatoare design de la VOGEL&NOOT adaugă perfecțiune

stabilind noi standarde în tehnologia

sub toate aspectele într-un spațiu modern de locuit cu accesorii personalizate de

încălzirii și a tendinţelor în design.

încălzire și concepte unice pentru suprafața emițătoarelor de căldură.

Gama

largă

de

produse

include

radiatoare, sisteme de încălzire prin

Maximă eficiență energetică

pardoseală și coșuri de fum.

Lider în inovație, VOGEL&NOOT oferă tehnologie avangardistă aplicata sistemelor de

Arhitecți, proiectanți și iubitori de

încălzire, asigurând confort termic în perfectă armonie cu protecția mediului.

design rafinat sunt foarte entuziasmați
de

frumusețea

pură

pe

care

Gama și servicii complete

VOGEL&NOOT o oferă utilizatorilor

Ca furnizor complet, VOGEL&NOOT ofera nu doar o gamă largă de produse de înaltă

acelor interioare încălzite de produsele

calitate pentru soluții optime de încălzire, ci oferă și consultanță completă și servicii

inovative cu eficiență energetică și

excepționale.

concepte unice de design.
Numeroase certificate de calitate și
marca

VOGEL&NOOT

garantează

excelența și calitatea de fabricare a
produselor noastre.

heatingthroughinnovation.
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Ex per ienţ ă în design ş i detaliil e f i ni saje l o r

Mobilier MASTELLA DESIGN

Varietate în orice domeniu
Cu radiatoarele sale avangardiste, radiatoare design care stabilesc noi standarde și
tendinţe, radiatoare decorative tip convectori și radiatoare tubulare multi-coloană cu un
design deosebit de atractiv, radiatoare moderne și eficiente energetic, VOGEL&NOOT
este un furnizor complet pe piața europeană de profil.

Combinația între tehnologia inovativă de încălzire și conceptele de design revoluționare
face ca produsele VOGEL&NOOT să fie prima opțiune atunci când cerințele estetice
sunt la nivel înalt.

Un simț pentru design
VOGEL&NOOT reprezintă cele mai înalte standarde, cu toate produsele sale, și în plus
o sensibilitate remarcabilă la cele mai fine detalii de design și toate caracteristicile
speciale. Un exemplu îl reprezintă capetele tuburilor de la toate modelele tubulare
care nu sunt doar sudate pur și simplu, ci sunt șlefuite printr-un procedeu special
pentru a oferi un efect vizual unic alături de o construcţie tehnică remarcabilă.

Acest instinct inconfundabil pentru calitate și oferirea celei mai bune soluții pentru
fiecare necesitate individuală se reflectă în toate produsele și este un factor care face
din VOGEL&NOOT un furnizor premium.

E xpe r i e nţă î n de si g n şi d e tal i i l e f i ni saj e lo r

EXPERIENŢĂ
ÎN DESIGN

Design personalizat
Conceptul unic pentru detaliile și finisarea suprafeţelor radiatoarelor de la
VO G E L & N O OT oferă peste o mie de posibilități pentru personalizarea radiatoarelor
decorative după propria plăcere. Cooperarea dintre cei mai buni designeri și experți
internaționali, cum este Harry Gatterer de la Matthias Horx Zukunftsinstitut, stă la baza
succesului VO G E L & N O OT în stabilirea de noi standarde pentru designul confortului
interior.

Expresia formală ispititoare a radiatoarelor decorative SEWA și NERO oferă o selecție
cu adevărat distinsă a celei mai atractive arhitecturi și asupra modelelor inclusiv florale
în toate culorile. Aspectul modern strălucitor al suprafețelor frontale este emblematic
pentru cel mai rafinat design al oricărui interior. Radiatoarele decorative personalizate
individual sunt un punct de atracție în spațiile de locuit de astăzi - o operă de artă
extraordinară a fost creată!

Mereu noi idei pentru viitor
Cu cele două centre de cercetare și dezvoltare din Austria și Finlanda, dar și cu propriul
Centru de Design și Inovaţie, VO G E L & N O OT lucrează permanent la aspecte care
aduc mai aproape și îmbunătăţesc radiatoarele viitorului - atât din perspective tehnice,
cât și de design.

De la schiță la structură de design
Concepută de Manfred Lechner.
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Tendinț ă & s til

BAWA-VM SPA

FATALA-VM
LA-VM SPA
L

Noile modele SPA din colecția de radiatoare design de la VOGEL&NOOT nu sunt doar o bucurie pentru ochii tuturor celor care le
privesc, dar liniile și colțurile fine sunt o invitație la atingere. Cele mai atractive emițătoare de încălzire, ridicate drept de la perete cu
robinetul și accesoriile de fixare complet ascunse.

TENDINȚĂ & STIL

Te nd i nță & s t i l

Radiatoare:
Culoare RAL 9016 Traffic White
Panouri softline:
Culoare RAL 1035 Pearl Beige

Mobilier MASTELLA DESIGN
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Tendinț ă & s til

Radiatoare și panouri softline:
Culoare RAL 9016 Traffic White

Mobilier LAUFEN MIMO

Te nd i nță & s t i l

BAWA-VM SPA

Un radiator decorativ cu tehnologia
racordării mediane este în egală
măsură o parte a oricărei experiențe
SPA cu baie, duș și lavoar. Ramele fine
softline și racordul median atractiv
ecranat sunt stiluri și elemente de
stil ale celei mai înalte competențe în
design.

Radiatoare:
Culoare RAL 290 40 45
Mystic Purple
Panouri softline:
Culoare RAL 290 70 20
Mauve Haze

510, 610, 760
1204

1444

1764
date în mm

Avantaje: panouri verticale ușor de
curățat invită la simțuri și atingere.
Modelele

BAWA-VM

SPA

sunt

disponibile în 45 de culori sanitare,
moderne și classice.
Radiatoare și panouri softline:
Culoare RAL 6019 Pastel Green

Radiatoare: culoare RAL 9016 Traffic White
Panouri softline: culoare RAL 7037 Dusty
Grey
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Tendinț ă & s til

FATALA-VM SPA

Mobilier MASTELLA DESIGN

Radiatoare și panouri softline:
Culoare RAL 7016 Anthracite Grey

Elementele de încălzire deschise pe o parte și panoul vertical softline, purist, alături de

Avantaje: inegalabilul FATALA-VM SPA

tehnologia mediană de ultimă generație, fac din aceste modele clasice extraordinare

este un echipament imbatabil de uscare

un nou standard pentru orice interior SPA. Modelul FATALA-VM SPA oferă spațiu

a prosoapelor - un nou standard în

generos pentru uscarea și agățarea prosoapelor și obiectelor vestimentare.

designul pentru încălzire cu atât de multe
funcții suplimentare.

Te nd i nță & s t i l

Radiatoare și panouri softline:
Culoare RAL 9016 Traffic White

505, 605, 755
Radiatoare: culoare RAL 9016 Traffic White
Panouri softline: culoare S0088 Manhattan

Radiatoare și panouri softline:
Culoare S0088 Manhattan

1204

1444

1764
date în mm.
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Ar h it ect ură & design

SEWA

NERO

OHIO VSM

LOWA VM

Radiatoarele design VOGEL&NOOT arată în mod clar atât direcția dezvoltărilor în domeniu, cât și faptul că designul poate sparge orice
barieră și graniță inclusiv a modului de gândire. Aceste progrese se îndepărtează de modelele rigide și depășite de gândire și acțiune.
Creând spațiu pentru nou - și foarte posibil pentru ceva neexperimentat până acum. Cheia stă în fuziunea între mobilier și radiatoarele
decorative, recunoscând noi modalități de progres și îndepărtând toate limitele în timpul procesului; rezultatul este crearea unui plus
de valoare estetică pentru viitor - pentru că designul atemporal poate fi tradus ca nou în orice epocă.

ARHITECTURĂ &
DESIGN

A r hi te c tură & d e s i g n

Radiatoare: culoare RAL 9016 Traffic White
Dungă decorativă: culoare RAL 7015 Slate Grey

Mobilier MONDO & TEAM 7
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Ar h it ect ură & design

Model SEWA cu ventil termostatic
median integrat

SEWA

600

600

700

1471

1685

1685
date în mm.

SEWA standard
Radiator:
Culoare RAL 9007 Grey Aluminium
Panou frontal, capac inferior și
model, bară-suport de prosop:
Culoare RAL 9016 Traffic White

SEWA elegance
Radiator: capac inferior și model,
bară-suport de prosop:
Culoare S0087 Bahama Beige
Panou frontal: culoare RAL 7015
Slate Grey
SEWA decor • dec 004
Radiator cu model, bară-suport de prosop și
capac inferior: culoare RAL 9016 Traffic White
Panou frontal: culoare RAL 9017 Traffic Black

SEWA decor • dec 027
Radiator, model, bară-suport de
prosop și capac inferior:
Culoare RAL 9016 Traffic White
Panou frontal: culoare RAL 9017
Traffic Black

A r hi te c tură & d e s i g n

SEWA decor • dec 023
Radiator, model, bară-suport de prosop și capac inferior: culoare RAL 9016 Traffic White
Panou frontal: culoare S0087 Bahama Beige
Mobilier VIGOUR

Modelul SEWA exprimă eleganță pură combinată cu spirit tânăr. Suprafața netedă și

Avantaje: Suportul lat pentru prosop

lucioasă și liniile drepte puriste ale barei-suport de prosop creează un aspect dinamic

subliniază funcționalitatea unui design

cu terminaţii rotunjite elegante. Un suport creativ ce arată tendințele în confort interior.

sunt perfect. Până la trei bare-suport de
prosop sunt disponibile, la cerere.
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Ar h it ect ură & design

NERO

Modelul

NERO

este

extraordinar

de expresiv datorită designului său
frapant, un efect care este întărit de
varietatea largă de culori și panoul
lateral

care

închide

doar

pe

o

parte elementele orizontale. Rama
decorativă cromată adaugă greutate
conceptului independent de design al
acestui model.

Avantaje: Suprafețele variate creează
armonie și oferă spațiilor de locuit o
atmosferă care este atât confortabilă,
cât și rafinată - inclusiv o atingere
inconfundabilă a luxului.
Multe variante exclusive de decor sunt
disponibile, la alegere!

Modelul NERO cu ventil
termostatic median integrat

NERO decor • dec 012
Radiator și panou frontal:
Culoare RAL 9016 Traffic White
Model: culoare RAL 9017 Traffic Black
Ramă decorativă laterală: chrome (cromat)

530

530, 630

1019

1419

530, 630
1819
date în mm.

A r hi te c tură & d e s i g n

Radiator și
Panou frontal: culoare RAL 9017 Traffic Black
Ramă decorativă laterală: chrome (cromat)

Mobilier FALPER

NERO standard

NERO elegance

NERO decor • dec 014

Radiator și panou frontal:
Culoare RAL 9016 Traffic White
Ramă decorativă laterală:
Culoare RAL 9007 Grey Aluminium

Radiator și panou frontal:
Culoare RAL 9017 Traffic Black
Ramă decorativă laterală: chrome
(cromat)

Radiator și panou frontal:
Culoare RAL 9016 Traffic White
Model: culoare S0091 Pergamon
Ramă decorativă laterală: chrome
(cromat)
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Ar h it ect ură & design

PERSONALIZAREA
RADIATOARELOR
DESIGN

Radiatoarele design SEWA și NERO de
la VOGEL&NOOT pot fi personalizate
individual datorită conceptului flexibil al detaliilor și finisării suprafeţelor,
oferind peste o mie de configuraţii
posibile.
Oricine își poate configura modelul
radiatorului decorativ în numai câțiva
pași simpli.
Configurează propriul tău radiator
decorativ

unic,

conform

propriilor

dorințe, accesând:

www.design.vogelundnoot.com

Exemple de culori
NERO decor • dec 012

Exemple de culori
SEWA decor • dec 022

Radiator și panou frontal în
Culoare RAL 9016 Traffic White

Radiator, model, bara-suport de prosop
și capac inferior în
Culoare RAL 7024 Graphite Grey

Model în
Culoare RAL 9017 Traffic Black

Panou frontal în
Culoare S0091 Pergamon

Posibilitate de alegere din 12 modele decorative.
Exemple de modele decorative pe panouri frontale în nuanțe deschise de culoare.

dec 021

dec 022

dec 023

dec 004

dec 024

dec 025

dec 012

dec 014

dec 017

dec 020

dec 026

dec 027

A r hi te c tură & d e s i g n

Alege din 45 de culori
diferite.
Gama de culori pentru aceste modele
permite un joc creativ între culori
strălucitoare și arhitectura și stilul
spațiului de locuit.

Culori sanitare

Culori RAL moderne

Culori RAL clasice

Exemple de culori
SEWA decor • dec 022

Exemple de culori
NERO decor • dec 012

Radiator, model, bara-suport de prosop
și capac inferior în
Culoare RAL 9016 Traffic White

Radiator și panou frontal în
Culoare RAL 5014 Pigeon Blue

Culori metalice

Culori de bază

Model în
Culoare RAL 7040 Window Grey

Panou frontal în
Culoare RAL 9017 Traffic Black

Detalii despre culori se regăsesc la pagina 38.

Posibilitate de alegere din 12 modele decorative.
Exemple de modele decorative pe panouri frontale în nuanțe închise de culoare.

dec 021

dec 022

dec 023

dec 004

dec 024

dec 025

dec 012

dec 014

dec 017

dec 020

dec 026

dec 027
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Ar h it ect ură & design

OHIO-VSM
Mobilier MOBIMEX

Folosind modelul OHIO-VSM, camerele nu beneficiază doar de emisie fiabilă
de căldură, dar și de o operă de artă
foarte atractivă ca un premiu extravagant seducător.

Avantaje: aduce totul la perfecțiune cu
o singură bandă decorativă liniară

Modelul OHIO-VSM 10/21
cu ventil termostatic median

Radiator:
Culoare RAL 9016
Traffic White
Banda decorativă:
Culoare RAL 1035
Pearl Beige

358

502

646

862

1600, 1800, 2000
date în mm.

A r hi te c tură & d e s i g n

LOWA-VM
Mobilier VIGOUR

Modelul LOWA-VM este unul dintre
cele mai fascinante radiatoare decorative, cu elementele plate armonios
așezate și stilul purist contemporan.
Funcționalitatea sa ridicată se potrivește
perfect într-un concept arhitectural.

Avantaje: Funcția practică de uscat
obiecte

vestimentare

și

prosoape

asociată cu puterea ridicată de încălzire
fac din acest model o soluție optimă
multi-funcțională.

Model LOWA-VM cu
ventil termostatic median

Mobilier MONDO & TEAM 7

Culoare RAL 9017
Traffic Black

500, 600, 700, 800
790

1222

1510
date în mm.
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Univ er sa l & modern

Culoare RAL
6019 Pastel
Green

Mobilier FALPER

U ni v e r sal & mo d e rn

KASAI

FATALA

ARUN

BAWA

Viitorul confortului interior se întâmplă acum. Vino alături de noi într-o explorare a mediilor contemporane de viață - combinația între
noi culori moderne și forme clare întruchipează tendința de a obține o reducere evidentă a elementelor esențiale. Amestecul simultan
între funcționalitate și design asociate cu un confort ergonomic și durabilitate. Modele fascinante pentru eleganță atemporală.

UNIVERSAL &
MODERN

23
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Univ er sa l & modern

Designul jucăuș cu elementele de încălzire dispuse pe ambele părți ale colectoarelor
verticale ridică modelul KASAI la rang de obiect de cult cu importantă putere de
atracție. Alternanța direcției elementelor de încălzire creează o tensiune interesantă ceea ce oferă oricărui spațiu de locuit un anume farmec.

KASAI

Culoare S0087
Bahama Beige

Mobilier IDEA GROUP

Avantaje: dispunerea unică a elementelor de încălzire facilitează uscarea
și agățarea prosoapelor și obiectelor
vestimentare.

Model KASAI:
Standard design

600

600,750

600, 750, 900

1022

1262

1502

750, 900
1742
date în mm.

U ni v e r sal & mo d e rn

FATALA
Mobilier LAUFEN MIMO

Modelul FATALA este alegerea celor ce
iubesc o expresie clară formală, cuceriți
totodată de elengața sa delicată. Posibilitatea de racordare pe oricare dintre
părțile laterale asigură o mare flexibilitate de poziționare. Disponibil și în variantă cu încălzire electrică. Economisește mult spațiu.

Avantaje:

Structura

cu

elemente

orizontale deschise pe o parte permite încălzirea și uscarea prosoapelor ce
sunt ușor accesibile.

Model FATALA construcţie stânga:
Standard design

Model FATALA:
Standard design

500, 600, 750

500, 600, 750
796

1196

Culoare RAL 9016
Traffic White

1756
date în mm.

1756

1196

796
date în mm.

Disponibile și în versiunea electrică.
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Univ er sa l & modern

ARUN-TWIN

Model ARUN-TWIN:
Standard design

Culoare RAL 3005
Wine Red

500, 600, 750, 900
1194

1754

2154
date în mm.

Modelul ARUN-TWIN este alegerea pentru o împărțire perfect funcțională și de bun

Avantaj: Eleganță până la ultimul

gust a spațiului de locuit. Te cucerește cu designul frapant și flexibilitatea ridicată: posi-

detaliu

bilități nelimitate de instalare.

interior sofisticat.

ce

garantează

un

design

Uni v e r sal & mo d e rn

Model BAWA:
Standard design

BAWA
BAWA-VM

Disponibil și în variantă cu ventil
termostatic median BAWA-VM și
în versiunea electrică.

500, 600, 750, 900
796

1196

1756
date în mm.

Culoare RAL 9016
Traffic White

Mobilier ANTONIO LUPI

Avantaj: Flexibilitate cu 3 variante

Designul simplu și liniile clare fac din modelul BAWA o vedetă atemporală.

de racordare: racordare mediană cu

Aranjamentul elementelor în pereche creează o unitate elegantă care se potrivește

ventil termostatic, racordare standard,

perfect în orice spațiu de locuit. Disponibil, de asemenea, cu ventil termostatic

versiunea electrică

median și în versiune electrică.
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Univ er sa l & modern

Culoare RAL 5014
Pigeon Blue

Mobilier HIDRA CERAMICA & MASTELLA DESIGN

Modelul BAWA-TWIN nu conferă doar ambianță rafinată discret, dar și mai multă
putere de încălzire. Elementele dispuse pe ambele părți permit o mai mare putere
termică, iar spațiul suplimentar necesar este abia perceptibil.

U ni v e r sal & mo d e rn

Model BAWA-TWIN
cu ventil termostatic
median

500, 600, 750, 900
1194

BAWA-TWIN

1754
date în mm.

Culoare RAL 7015
Slate Grey

Avantaj: Timp mai scurt de încălzire
a

încăperii

ridicate.

datorită

performanței
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Tra diț iona l și cl asic

VELINO

CAVALLY

FULDA-VM

Atmosfera confortabilă și stilul clasic dintr-un spațiu tradițional au o simplitate pură, călduroasă, originală. Creează o atmosferă foarte
realistă și moderată și o expresie adevărată a dorinței de a avea confortul unui cămin. Aceste radiatoare sunt perfecte pentru această
tendință puternică datorită atenției la detalii, materialelor de calitate și elementelor decorative jucăușe.

TRADIȚIONAL
ȘI CLASIC

Tradi ți o nal și cla s i c

Culoare RAL 7016
Anthracite Grey

Mobilier FALPER
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Tra diț iona l și cl asic

VELINO

Model VELINO:
Standard design

510, 822, 1030

510, 822, 1030, 1238

1600

1800
date în mm.

Culoare RAL 9016
Traffic White

Mobilier TEAM 7

Avantaj: Elementele verticale întăresc

Modelul VELINO are un nume care oferă expresivitate afinității sale pentru toate

impresia de înălțime a încăperii și

lucrurile care fac valuri. Acest radiator oferă fiecărei încăperi un aer revigorant unic

asigură o încălzire adecvată utilizând

și excepțional. Asemănarea izbitoare cu un cuier de haine estompează impresio-

un foarte mic spaţiu.

nant granița dintre obiectele mobilier și radiatoare.

Tradi ți o nal și cla s i c

CAVALLY
CAVALLY-VM
Mobilier FALPER

Model CAVALLY:
Standard design
Disponibil și cu
ventil termostatic
median
CAVALLY-VM.

498, 596, 742, 887
796

1196

1756
date în mm.

Culoare RAL 7047
Telegrey

arcuite

Designul universal al modelului CAVALLY atinge efectul optim în toate încăperile.

oferă un efect de autonomie și oferă

O expresie formală atemporală care este înțeleasă și apreciată oriunde. Disponibil,

numeroase posibilități de depozitare

de asemenea, în versiune cu ventil termostatic median.

Avantaj:

Elementele

ușor
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Tra diț iona l și cl asic

Model FULDA
Standard design
Disponibil și în
versiune
electrică°

500*°, 600*°, 750*, 900

FULDA
FULDA-VM

758

1220*°

1766*°

* Disponibil și cu ventil
date în mm.
termostatic median FULDA-VM.

Culoare RAL 9016
Traffic White

Aspectul remarcabil al modelului FULDA-VM este vitalitatea unică pe care o obține

Avantaj:

prin dispunerea simetrică a deviaţiilor elementelor de încălzire. Expunere modera-

elementelor conferă un dinamism

tă, reținută, în simbioză cu energia efervescentă. Disponibil și în versiuni standard

elegant impresionant.

și electrică.

Dispunerea

sofisticată

a

Design
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Accesor ii

ACCESORII

Radiatoarele design de la VO G E L & N O OT sunt remarcabile datorită multitudinii
de accesorii foarte practice pe care le oferă combinând în acest fel funcţionalitatea
cu designul funcţional. Toate aceste accesorii sunt uşor de montat sau demontat.
Asta înseamnă că prin câteva mişcări simple ale mâinii puteţi obţine fie un spaţiu de
depozitare preţios sau un loc în care să puteţi agăţa prosopul sau diversele piese
vestimentare. Majoritatea acestor accesorii pentru modelele de radiatoare design
sunt disponibile în finisaj cromat.

bară-suport de prosop SEWA

polițe din sticlă

suport de prosop

cuier pentru haine

bară-suport pentru
uscarea textilelor

suport - inel pentru prosop

suport pentru prosop de baie

E c hi p a re

ECHIPARE

Elemente de încălzire termo-electrice PTC
Elementele noastre de încălzire termo-electrice PTC sunt soluția ideală pentru
sezoanele de tranziție: asigură furnizarea rapidă de căldură confortabilă. În funcție de
dimensiunea radiatorului puterea termică asigurată de acestea poate fi de 300, 600
sau 900 Watt. Toate radiatoarele design pot fi echipate cu un element de încălzire
termo-electric PTC.

Controlul temperaturii pentru elementele de încălzire termoelectrice PTC
În cazul folosirii radiatoarelor design cu element de încălzire termo-electric PTC, va
oferim posibilitatea de a-l echipa cu un termostat ambiental care permite controlul
optim al temperaturii din încăpere.

Set de reglare a temperaturii cu infraroșu
Termostatul ambiental digital cu transmisie în infraroșu include element de încălzire
termo-electric PTC, pentru controlul temperaturii din încăperea încălzită de radiatorul
design. Emițătorul cu infraroșu are un afișaj clar LCD indicând în același timp
temperatura din încăpere, temperatura dorita, modul de operare și simbolul BOOST.
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CULOARE STANDARD
Traffic White
RAL 9016

CULORI SANITARE
Edelweiss
S0085

Pergamon
S0091

Jasmine
S0075

Natura
S0094

Magnolia
S0077

Bahama Beige
S0087

Manhattan
S0088

Banana
S0164

Porcelain Blue
RAL 190-2

Electric Blue
RAL 650-2

Lemon Glow
RAL 250-2

Acid Green
RAL 230-3

Pastel Yellow
RAL 1034

Pearl Gold
RAL 1036

Mauve Haze
RAL 290 70 20

Mystic Purple
RAL 290 40 45

Pure White
RAL 9010

Cream
RAL 9001

Pearl White
RAL 1013

Grey White
RAL 9002

Cappuccino
RAL 060 60 20

Cocoa
RAL 050 40 20

Chocolate Brown
RAL 8017

Jet Black
RAL 9005

Beige
RAL 1001

Flame Red
RAL 3000

Ruby Red
RAL 3003

Wine Red
RAL 3005

Pastel Green
RAL 6019

Pigeon Blue
RAL 5014

Ultramarine
RAL 5002

Traffic Black
RAL 9017

Light Grey
RAL 7035

Window Grey
RAL 7040

Silver Grey
RAL 7001

Dusty Grey
RAL 7037

Stone Grey
RAL 7030

Slate Grey
RAL 7015

Anthracite Grey
RAL 7016

Graphite Grey
RAL 7024

Aluminium White
RAL 9006

Aluminium Grey
RAL 9007

Stainless Steel Grey
S0112

CULORI RAL TREND

CULORI RAL CLASIC

CULORI METALICE
Pearl Beige
RAL 1035

Modelele SEWA și NERO pot fi furnizate, la cerere, in diferite versiuni decorative. Aceste variante diferite de decorațiuni se regăsesc la paginile
18 și 19. Culorile prezentate sunt orientative. Devieri de la cromatică sunt posibile din considerente tehnice (foto) şi tipografice. De aceea, vă
invităm să alegeți culorile conform unui paletar RAL. La cerere, puteţi alege şi alte culori preferate din gama RAL.

D e sc r i e rea pro d usul ui și l i vra re

DESCRIEREA
PRODUSULUI
ȘI LIVRARE
Radiatoarele design VOGEL&NOOT sunt produse de marcă de înaltă calitate care se
potrivesc oricărui interior, datorită posibilităților numeroase de modele și versiuni de
racordare. În funcție de model, sunt disponibile următoarele versiuni:
Versiuni cu racordare clasică, livrate împreună cu ventilul de aerisire și dopul de
închidere la care se adaugă setul de console pentru montajul pe perete în culoarea
corespunzătoare radiatorului.
Versiuni cu racordare mediană cu ventil termostatic, livrate gata asamblate cu ventil de
aerisire și dop de închidere preinstalate din fabrică, alături de setul de console pentru
fixarea pe perete în culoarea corespunzătoare radiatorului. (Excepție: Modelele OHIO
sunt livrate cu suporți de susţinere prin agățare). Un robinet bitubular monobloc cu
ventil termostatic pentru racordare de tip ventil, plus masca decorativă în culoarea
corespunzătoare radiatorului incluse în ambalaj pentru modelele BAWA-VM SPA,
FATALA-VM SPA, BAWA-VM, BAWA-T-VM, LOWA-VM, CAVALLY-VM și OHIO VSM,
precum și elemente de racordare cu ventil și cap termostatic toate integrate pentru
modelele SEWA și NERO.
Versiunea de separare (compartimentare) a unei încăperi
Modelul ARUN-T este folosit și ca despărțitor într-o încăpere. Posibilitatea de împărțire
a unei camere face din ARUN-T un element decorativ atractiv pentru orice spațiu de
locuit. Livrarea se face cu includerea ventilului de aerisire și a dopului de închidere, plus
setul de console pentru fixarea pe perete și pe pardoseală în culoarea corespunzătoare
radiatorului.
Versiuni doar pentru funcţionare electrică
Radiatoarele electrice din familia BAWA-E, FULDA-E și FATALA-E sunt create doar
pentru încălzire electrică, fără racordarea la sistemul central de încălzire. Efect de
autoreglare - elementul de încălzire termo-electric dependent de temperatura PTC
asigură controlul temperaturii agentului lichid de încălzire din radiator independent
prin schimbările rezistenței electrice - și nu poate fi ajustat.
Livrarea include setul de console pentru fixarea pe perete în culoarea corespunzătoare
radiatorului.
Condiții de funcţionare
Temperatura maximă de lucru este 110°C pentru toate modelele.

Mai multe informații pe www.vogelundnoot.ro

Set de fixare
Un sistem de console (suporţi) de fixare pe perete se află pe spatele tuturor
radiatoarelor din gama design; acest
lucru permite alinierea radiatorului fie
pe verticală, fie pe orizonatală. (Excepție: Modelul OHIO-VSM necesită
echiparea cu suporţi de susţinere prin
agățare).
Tratarea suprafeței
Vopsire de înaltă calitate, ecologică,
aplicată în dublu strat, conform DIN
55900, vopsire prin anaforeză în strat
de grund și apoi vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de tip pulbere.
Ambalaj
Strat de protecție, protecție pentru
zonele vizibile, carton dublu ondulat și
folie de protecție din polietilenă.
O marcă puternică de produse de
cea mai înaltă calitate și competențe
remarcabile în design și inovație.
VOGEL&NOOT oferă tuturor clienţilor săi produsele unei mărci puternice
fabricate la cele mai înalte standarde
de calitate. Linia de producție și toate
centrele de producţie sunt certificate
ISO. Caracteristicile de calitate și performanță pentru radiatoarele din gama
design sunt testate de instituții europene abilitate și înregistrate. Provocările pentru noi reprezentate de aceste
cerințe de calitate vă oferă siguranța
de a ști că obțineți ce este mai bun în
termeni de randament termic și calitatea produselor.
Condițiile de garanție VOGEL&NOOT
se regăsesc în Instrucţiunile de montaj,
inclus în ambalajul fiecărui radiator din
gama design.
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VOGEL & NOOT

Sediu social și logistic
RO-4073110 Cluj, Localitatea Gilău, Ferma 8, Hala 17-18
tel.: 0264 406.771, fax: 0264 406.770
Consultanţă tehnică și comercială
RO-031253, București, Str. Brândușelor, Nr. 3A, Corp 1, Et. 1, sect. 3
tel.: 021 326.41.08, fax: 021 326.41.09
info@rettigicc.ro • www.vogelundnoot.ro

