ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ

Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ

2 0 1 3

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Θερµαντικά Πάνελ

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Θερµαντικά Πάνελ Λαδιού

Αερόθερµα

Αερόθερµα
µε Κεραµική Αντίσταση

GINV-10A

500W/1000W

GINV-20A

1000W/2000W

OINV-100 ETC

NINV-200D6

NINV-200A7

• Αποδιδόµενη ισχύς: 500W/1.000W ή 1.000W/2.000W
• Γυάλινο πάνελ
• Θερµαντικό στοιχείο αλουµινίου τύπου Χ
• Ταχεία θερµαντική απόδοση, µεγάλη διάρκεια ζωής
• ΙP 24 αδιάβροχο
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης και προστασία υπερθέρµανσης
• ∆υνατότητα τοποθέτησης στο δάπεδο ή στον τοίχο

82€
GINV-20A µαύρο 99€
GINV-10A λευκό

Ηλεκτρικά Kαλοριφέρ Λαδιού

• Αποδιδόµενη ισχύς: 1.000W
• Λευκή µεταλλική πλάκα, θερµαντικό στοιχείο λαδιού
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης
• ∆υνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο ή στο δάπεδο
Με ηλεκτρονικό
θερµοστάτη

• Αποδιδόµενη ισχύς: 1.000W/2.000W
• PTC κεραµικό θερµαντικό στοιχείο
• ∆υνατότητα επιλογής θερµού, υπέρθερµου αέρα ή λειτουργία ως ανεµιστήρα
• Ασύρµατο τηλεχειριστήριο
• Προγραµµατισµός 24 ωρών
• Προστασία υπερθέρµανσης
• ∆υνατότητα επιλογής χρονοδιακόπτη (timer) ως και 7,5 ώρες
• Αυτόµατη κίνηση περσίδων και δυνατότητα µεταβολής της ροής του αέρα
• Περιλαµβάνονται παρελκόµενα για την τοποθέτηση

• Aποδιδόµενη Iσχύς: 1.000W/2.000W
• Θερµαντικό στοιχείο
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Προστασία υπερθέρµανσης
• Ενσωµατωµένη θερµική ασφάλεια
• Λαβή µεταφοράς
• Με δυνατότητα µεταβολής της γωνίας ροής του αέρα
• Αερόθερµο µε θερµοστάτη

95€

Αερόθερµα

Αερόθερµο
µε θερµοστάτη

Aερόθερµο
µε κεραµική αντίσταση

20€

Θερµοποµποί

71€

Θερµοποµποί

800W/1.200W/2.000W

1.000W/1.500W/2.500W

1.200W/1.800W/3.000W

DINV-M6
• Τρία στάδια θέρµανσης
• ∆ιακόπτες λειτουργίας µε ενδεικτική λυχνία
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης
• Προστασία υπερθέρµανσης
• ∆ιαθέτει λαβή και τροχούς για ευκολότερη µετακίνηση
• Ειδική θέση για το τύλιγµα του καλωδίου
µε 9 θερµαντικά
• Ενσωµατωµένη θερµική ασφάλεια
στοιχεία (φέτες)
• Προγραµµατισµός 24 ωρών
µε 11 θερµαντικά
στοιχεία (φέτες)
µε 13 θερµαντικά
στοιχεία (φέτες)

CINV-09

NINV-200A

61€
70€
76€

• Αποδιδόµενη Ισχύς: 1.000W/2.000W
• Θερµαντικό στοιχείο
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Προστασία υπερθέρµανσης
• Ενσωµατωµένη θερµική ασφάλεια
• Λαβή µεταφοράς
• Με δυνατότητα µεταβολής της γωνίας ροής του αέρα
• Αερόθερµο µε θερµοστάτη
Αερόθερµο
µε θερµοστάτη

CINV-500

• Αποδιδόµενη ισχύς: 750W/1.250W/2.000W
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης
• Αυτόµατη ρύθµιση θερµοκρασίας προστασία υπερθέρµανσης
• ∆υνατότητα τοποθέτησης στον τοίχο ή στο δάπεδο
• Aθόρυβη λειτουργία

17€

30€
Με ανεµιστήρα 38€

Χωρίς ανεµιστήρα

• Αποδιδόµενη ισχύς: 500W
• Θερµοποµπός επιτοίχιος
• Ρυθµιζόµενος θερµοστάτης
• Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
• Αντιψυκτική λειτουργία
Θερµοποµπός
επιτοίχιος

20€

Για να ενηµερωθείτε για όλα τα προϊόντα
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα µας

Η εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε χαρακτηριστικά και τιµές προϊόντων.

