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Produkt Elegance Höjd 1000mm Bredd 500mm Djup 57-70mm Liter 9,8 Kg 3 Effekt W 480 Anslutning R15 Material Syrafast rostfritt VVC Ja
Värmare El/ vattenburen Kvalite/färg Rostfritt Art.nr 50213

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris +10.795 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning
Elegance är en handdukstork med en klassisk utformning, den är energieffektiv och effektiv handdukstork. Då rören är fördelade i grupper är det
enkelt att hänga upp t.ex. en handduk. Det rostfria materialet kan inte färga av sig på textilier och är lätt att hålla rent.
Materialet är i rostfritt, av hög kvalité och testas i fabriken med 60 bars tryck. Alla svetsar och skarvar avsynas noggrant. Material valet innebär
att ni kan använda denna produkt för så kallad varmvatten cirkulation. De flesta produkter på marknaden är kromad handdukstork och dessa tål
inte höga tryck och en aggressiv miljö.
VVC är ett av det aggressivaste vattnet som ni har i hemmet då det tillförs nytt syre och värme konstant. Vi på Carbe har synpunkten att man
även kan använda produkterna som kombinerad handdukstork och värme element. Då materialet är homogent och inte har någon ytbehandling
ger produkten stor värme effekt. De flesta våtrum har ett element som är kopplat till värmesystemet. Om ni ersätter elementet med en Elegance
får ni en värmare med funktion och spar plats. Inte för att glömma att handdukstorken är en produkt som har en hög design faktor.
Det går att ansluta handdukstorken med vattenburenvärme. Det vi rekommenderar är en handreglering och ingen termostat för att det är enbart
en fördel att värmen är högre i ett våtutrymme för att torka ut utrymmet så fort som möjligt. Det går även att ansluta handdukstorken med en el
patron i ena änden och då bör man använda en produkt med termostat. Elpatronen kan även styras med ett tidur i elcentralen för att spara på el
kostnaden. De flesta hushåll idag har redan utfört energispar åtgärder med t.ex. värmepump då är det en fördel att inte värmen stängs av, detta
är med anledning av att de modernare värmepumparna reglerar på retur värmen och då känner regler utrustningen av husets behov av värme
på handdukstorken.
Då det finns flera färger att välja mellan kan ni få en unik design på ert badrum. Färgerna är framtagna med en patenterad metod som kan
liknas med legering. Detta innebär att färgen sitter ordentligt på stålet. De färger som finns är rostfritt och guld. Till produkterna finns även
ventiler i alla färgerna.
Till Elegance från Carbe finns även tillbehör som extra rör som kommer utanför själva handdukstorken. Det finns extra knoppar i olika designer,
sen finns även en hängare som kan liknas vid ett hyllplan med stänger. Produkt namnen på dessa produkter är Style, Smart och Flex.
När det gäller dimensionering av handdukstorken bör en fackman utföra detta men vi kan ge er en vägledning i ämnet. Om ni räknar med 50
Watt per kvadratmeter och huset är modernare brukar detta räcka.
För att klara en montering av handdukstork behövs inga special produkter utan det är fyra fästpunkter med stor täckbricka.
Vi på Carbe kan ge våra ledord för affärs iden och det är kvalité’ utveckling och kunskap. Då ni kan ta bort ett element blir det även en prisvärd
handdukstork. Personal har en bakgrund inom vvs och många har arbetat med installation tidigare, så lång erfarenhet finns inom väggarna.
Om ni har några frågor tveka inta att kontakta oss så skall vi hjälpa er i alla frågor. Ett tips är att kontakta er rörmontör för att få hjälp och tips, de
brukar sitta på stor erfarenhet gällande våtrum.
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Recensioner
Recensioner saknas för denna produkt.
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