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STRADA
 Warme kracht, super strak 

 ·  Robuuste bekleding met vlak voorpaneel en 
strak aluminium designrooster. 

 ·  Deels voorgemonteerde levering voor nog 
snellere installatie. 

 ·  Low-H2O technologie met supergeleidende 
en ultrasnelle warmtewisselaar voor een lager 
energieverbruik en een maximale warmte-
afgifte. 

 ·  Twin Power voor snellere compensatie van de 
koudeval van het glas of de ventilatieroosters. 

 ·  Geschikt voor geïntegreerd ventiel en volledig 
onzichtbare, verborgen aansluiting. 

 ·  Veilige, lage aanraaktemperatuur. 
 ·  30 jaar garantie op de warmtewisselaar. 
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 AANSLUITSETS 
  Naar de wand, volledig verborgen binnen 
de bekleding 
 Inclusief thermostaatkop en klemkoppelingen  
Euroconus 3/4”
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 set 
225  CODE   2-PIJP €

COLO.SW2.JC.4...  66,00 

COLO.SW2.JW.4...  57,00 

 code klemkoppeling invullen 
 Dunwandig metaal  14/1 114
 Dunwandig metaal  15/1 115
 Dunwandig metaal  16/1 116

 VPE/ALU  16/2 616

  Andere aansluitingen :  
 Zie hoofdstuk “Aansluitsets & Ventielen Low-
H2O” voor alle aansluitmogelijkheden en tech-
nische informatie. 

 BESTELCODE 
 code  hoogte  lengte  type  kleur 

STRW . 020 050 10 . XXX
 kleurcode invullen 

 HANDDOEKHOUDER 
 in verchroomd aluminium 
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 CODE L €
5501.001 56  201,00 
5501.002 66  201,00 

Voor Strada type 06, 
gebruik set 25
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 AFMETINGEN  ( in cm )

 Type  15/16  Type  20/21
 STANDAARD 
 Type  10/15/20

 TWIN
 Type  06/11/16/21 Type  10/11 Type  06

STRADA

 LEVERING 
 Eenvoudig door één persoon te plaatsen radia-
tor.   Geleverd in handzame kartonnen doos, die 
tevens als werfbescherming bruikbaar is .
 Standaard levering :
 -  Low-H2O warmtewisselaar met 
wandconsoles, bevestigingsset, verlengde 
ontluchter 1/8” en aftapstop 1/2” 

 -  deels voorgemonteerde bekleding voor 
aansluiting links of rechts beneden 

 -  afdekplaatje in RVS-look voor niet gebruikte 
aansluitzijde 

 KLEUREN 
 Milieuvriendelijk gelakt met krasvaste poeder-
coating met hoge UV-bestendigheid. 
 Standaard kleuren :

 -  verkeerswit  RAL 9016 (133),  soft touch licht 
gestructureerde satijn lak 

 -  zandstraalgrijs  (001),  fine texture metallic 
lak 

 Andere kleuren :  zie kleurenkaart .

 AANSLUITING 
 Standaard aansluiting :
 Links of rechts beneden, naar de wand of naar 
de vloer. Wandaansluiting via onderzijde bekle-
ding, of volledig onzichtbaar binnen de bekle-
ding, volgens gekozen ventiel of aansluitset. 

  Optie topventiel :
 De code van de radiator 
aanvullen met /30 (links) of 
/60 (rechts).  
 Vb.  STRW.035 050 06.xxx/60
 Prijzen topventiel zie 
“Aansluitsets & Ventielen Low-H2O”. 
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30 60

 Optie afstandbediend ventiel :
 De code van de radiator aanvullen met /00. 
 Vb.  STRW.035 050 06.xxx/00
 Prijzen ventielsets zie hoofdstuk “Aansluitsets 
& Ventielen Low-H2O”.  
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