Vertikal handdukstork | Carbe

Carbe

Produkt Carbe Höjd 600mm Bredd 900mm Djup 57-70mm Liter 8,5 Kg 2,1 Effekt W 481 Anslutning R15 Material Syrafast rostfritt VVC Ja
Värmare El/ vattenburen Kvalite/färg Rostfritt Art.nr 50220

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris +10.650 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning
Carbe handdukstork är en ny produkt med en unik design och en väldigt praktisk produkt. Den enkla designen är med sina rena linjer en
produkt som passar på många ställen. Det är enkelt att hänga upp handdukar m.m. Det är en syrafast handdukstork och som går att koppla så
att ni får en kombinerad handdukstork element.
Den är även en vertikal handdukstork vilket är unikt. Det är en kombination av handdukstork element som ger er möjligheten att ta bort ert
vanliga element. Vi kallar det radiator handdukstork då ni får två funktioner i en. Förr i tiden användes enbart elektrisk handdukstork vilket kostar
mer än en handdukstork vattenburen som är kopplat till ert värmesystem. Det är väldigt vanligt idag att de flesta redan har utfört en
värmepumps installation för att ta vara på den billigare värmen jämfört med elen rekommenderar vi en handdukstork vattenburen, då får ni en
energieffektiv handdukstork. Ni slipper att risker att få en strömförande handdukstork. De vanligaste produkterna på marknaden är en kromad
handdukstork, dessa produkter har den egenskapen att den ger dålig värme, då kromet fungerar som isolering av värmen, det samma gäller för
lackade produkter. Givetvis kan ni koppla handdukstorken med el då det inte alltid är möjligt att koppla till värmesystemet. När man vill använda
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Carbe som en elektrisk handdukstork monterar man en el patron i ett av rören i nederkant. Våra el patroner är alltid med en elektronisk
termostat för att hålla jämn värme.
Carbe är tillverkad i rostfritt stål utan några ytterliga lager.
Denna produkt kan kopplas på vvc
Se även Carbe övriga produkter, det finns ett antal olika designade element i sortimentet. Ett element behöver inte se ut som de flesta gör idag.
Det finns fantasifulla desingen till rimliga priser. Alla Carbe produkter är prisvärda handdukstorkar/ element. Man bör räkna på de produkter ni
inte behöver installera t.ex. ett element som ersätts av en handdukstork.

Recensioner
onsdag, 22 oktober 2014
Högsta kvalite' med många storlekar, färger och designer ger er stor valmöjlighet.
Super User
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