
Basic
Grzejnik konwektorowy

• Termostat elektromechaniczny
• Moc od 500W do 3000W
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Komfort
• ein ilats jewolkinomorhc z ywokrur :ynjezrg tnemelE  -

rdzewnej, obudowany aluminiowym radiatorem.
•  kładnościąod z ynzcinahcemortkele tatsomreT   

regulacji temperatury do 1°C

Estetyka
•  Prosta, elegancka linia wzornicza.
•  Krawędzie obudowy łagodnie ścięte.

Bezpieczeƒstwo
•  meinazrgezrp dezrp ainezceipzebaz enzcytamotuA   

obwodu grzejnego.
•  imynolgąrkoaz okkel z awodubo awolatem eiciwokłaC  

narożnikami.
•  ywodyxope reikal yrutarepmet eikosyw an ynropdO  

utwardzany przez polimeryzację.
• .80KI eicibezrp an ijcalozi ośćnropdO  
•  ,II .lk awoineżaropwicezrp anorhco anjówdoP   

urządzenie bryzgoszczelne IP24.

Możliwość regulacji
•  jenzcob an enozczseimu kinzcąyłw i utatsomret tłoęrkoP  

krawędzi obudowy.
•  ,)C°7+.ko( ”ruyżd„ ijcyzop do ynawolaksyw tatsomreT   

do pozycji „8” maximum (ok.+30°C).
•  ijcaluger userkaz einezcinargo bul einawokolB   

termostatu.

Instalacja
• .kinropsw ałączonyz ainwepaz einaicś an tażnom  
•  aiwilożmu )uineżasopyw w( ycąjalisaz dówezrP    

niewidoczne podłączenie do puszki instalacyjnej  
za grzejnikiem 

Jakość wyrobów potwierdza znak CE 
– wyrób produkowany we Francji  
zgodnie z normami europejskimi. 
Dodatkowo wyrób posiada polski 
Certy�kat Bezpieczeństwa „B“.

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
PHP Brabork® Sp. z o.o.

Normy i certy�katy:

E

B

model moc (W) oznacz. kodowe wymiary (cm)  
wys. x szer. x g∏´b.

waga 
(kg)

ML 05 500 A688021 40 x 28 x 8 3
ML 07 750 A688022 40 x 36 x 8 3,7
ML 10 1000 A688023 40 x 44 x 8 4,1
ML 12 1250 A688024 40 x 52 x 8 5,0
ML 15 1500 A688025 40 x 60 x 8 5,5
ML 17 1750 A688026 40 x 76 x 8 7,1
ML 20 2000 A688027 40 x 84 x 8 7,9
ML 25 2500 A688028 40 x 100 x 8 8,5
ML 30 3000 A688029 40 x 100 x 8 8,5

Łatwy
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