Ogrzewanie łazienkowe
Termowentylatory
Promienniki podczerwieni

E

RMETE GIUDICI S.P.A. jest producentem małych domowych urządzeń od
wczesnych lat trzydziestych.
W trakcie 80 letniej produkcji systemów ogrzewania, Ermete Giudici S.p.a.
zdobył doświadczenie i wiedzę w projektowaniu i produkcji elektrycznego
ogrzewania i urządzeń do wymiany powietrza.
Przez te wszystkie lata wpowadziliśmy na rynek trzy mocne marki które charakteryzują się najwyższą jakością oraz
designem:

Główna gama produktów:
Radialight:
• GRZEJNIKI DUAL-THERM
• GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
• GRZEJNIKI PRZEMYS ŁOWE

Aurora:

• TERMOWENTYLATORY
• GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE
• GRZEJNIKI NA PODCZERWIE Ń
• PROMIENNIKI PODCZERWIENI

Pełna gama wentylatorów domowych jest również dostępna w bieżącej produkcji.
Staliśmy się liderami wśród innych firm Europejskimi w produkcji elektrycznego ogrzewania w bardzo szerokim
zakresie i do zastosowania w wielu miejscach.
Ciągle zmieniający się dzisiejszy rynek stawia przed nami cały czas nowe wyzwania z którymi musimy się codziennie
mierzyć. Z tego powodu rozwijamy i wprowadzamy nowe produkty aby były one jeszcze bardziej konkurencyjne pod
względem ceny jak i pod względem jakości. Nasza lista innowacji jest coraz dłuższa i wśród naszych partnerów jesteśmy
uznawani za innowatorów z sukcesami.
Przez ciężką pracę gwarantowaną przez certyfikat procesów produkcyjnych zgodnie z ISO, oraz bardzo
innowacyjną technologię produkcyjną i najwyższej standardy zapewnienia jakości.
Produkty na zamówienie, elastyczność oraz dostępność produktów od ręki to dzisiaj kluczowe czynniki
cenione na całym świecie przez naszych klientów.

Dane techniczne

Ces 5000

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Dioda sygnalizacyjna

38-27-13
230 V / 2000W
IP 24,
•
•
•

CES 5000

Kolor

OPIS PRODUKTU
Wysokiej jakości kompaktowy elektryczny grzejnik łazienkowy do montażu ściennego w metalowej
obudowie i metalowym grillem, który jest skierowany na wprost oraz w dół. Idealny do instalacji w
pomieszczeniach wilgotnych takich jak kuchnie i łazienki.
Elektryczny grzejnik łazienkowy CES 5000 z wbudowanym termostatem otoczenia. Moc stała - 2000W, do
całkowitej kontroli temperatury otoczenia.
Produkt jest wyposażony w filtr pyłowy który może być usunięty i przemyty bez demontażu grzejnika ze ściany.
Lampka kontrolna ON / OFF.
Zabezpieczenie IP24.
Podwójna izolacja elektryczna przed porażeniem prądem.

ZALETY
Montaż ścienny

Termostat
kontrolujący
2000W

Zabezpieczenie
Funkcja
Bardzo cichy przeciwzamrożeniowa
IP24
IP 24

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Dane techniczne

FOLIO

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat
Czasówka 60 min.
Filtr nadający się do prania
Funkcja suszenia ręczników

50-30-11
230 V / 1000W - 1800W
IP 24,
•
•
•
•

FOLIO

Kolor

OPIS PRODUKTU
FOLIO: elektryczny grzejnik łazienkowy do montażu ściennego.
O grubości zaledwie 11 cm termowentylator FOLIO jest bardzo płaski, posiada również filtr kurzowy który możemy
wyjmować i czyścić.
Dwa pokrętła do sterowania, ukryte po lewej stronie, pierwsze pozwala ustawić temperaturę w pomieszczeniu oraz drugi do
60 minutowego Timera. Podczas działania na termostacie FOLIO zużywa tylko 1000W na utrzymywanie stałej
temperatury, na Timerze FOLIO używa całej mocy 1800W aby szybko i przez określony czas podnosić temperaturę.
Podczas pracy na Timerze nie jest pilnowana temperatura ustawiona na termostacie.
Funkcja wieszaka na ręczniki jest w pełni zintegrowana z obudową urządzenia, a błyszczący przód obudowy sprawia,
że ścienny termowentylator Folio jest jeszcze bardziej stylowy.
CICHA PRACA ORAZ SZYBKIE OGRZEWANIE

ZALETY
Timer 60 min
Termostat dla
dla uzyskania utrzymania kontroli
szybkiego komfortu nad temperaturą

Reling oraz
haczyki
na ręczniki

Funkcja przeciwzamrożeniowa

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Filtr przeciw
kurzowy

Zabezpieczenie
IP24

Dane techniczne

FOLIO VISIO

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat
Czasówka 60 min.
Filtr nadający się do prania
Reling do suszenia ręczników

50-30-11
230 V / 1000W - 1800W
IP 24,
•
•
•
•

FOLIO VISIO
OPIS PRODUKTU
FOLIO VISIO: elektryczny grzejnik łazienkowy z frontem zrobionym z lustra przeznaczony jest do montażu ściennego.
O grubości zaledwie 11 cm termowentylator FOLIO VISIO jest bardzo płaski, posiada również filtr kurzowy który możemy
wyjmować i czyścić.
Dwa pokrętła do sterowania, ukryte po lewej stronie, pierwsze pozwala ustawić temperaturę w pomieszczeniu oraz drugi do
60 minutowego Timera. Podczas działania na termostacie FOLIO VISIO zużywa tylko 1000W na utrzymywanie stałej
temperatury, na Timerze FOLIO VISIO używa całej mocy 1800W aby szybko i przez określony czas podnosić temperaturę.
Podczas pracy na Timerze nie jest pilnowana temperatura ustawiona na termostacie.
Funkcja wieszaka na ręczniki jest w pełni zintegrowana z obudową urządzenia, a lustro z przodu grzejnika sprawia,
że ścienny termowentylator Folio jest jeszcze bardziej stylowy.
CICHA PRACA ORAZ SZYBKIE OGRZEWANIE

ZALETY
Timer 60 min
Termostat dla
dla uzyskania utrzymania kontroli
szybkiego komfortu nad temperaturą

Reling oraz
haczyki
na ręczniki

Funkcja przeciwzamrożeniowa

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Filtr przeciw
kurzowy

Zabezpieczenie
IP24

Dane techniczne

TOUCH

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat / Timer
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Czujnik ruchu
Funkcja suszenia ręczników

50-30-11
230 V/1800W
IP 24,
•/•
•
•
•

TOUCH

Kolor

OPIS PRODUKTU

Łazienkowy grzejnik elektryczny TOUCH posiada podwójną izolację elektryczną i zabezpieczenie IP 24 chroniące
urządzenie przed przypadkowym zachlapaniem, dzięki czemu może być zainstalowany w łazience oraz w miejscach
wilgotnych, bez żadnego ryzyka.
Czujnik ruchu zintegrowany w przedniej obudowie wykrywa, czy ktoś jest w łazience, i gwarantuje odpowiednią
temperaturę komfortową kontrolowaną poprzez inteligentny i precyzyjny regulowany termostat elektroniczny.
Po 30 minutach, jeśli nikt nie został wykryty, automatycznie zaczyna zmniejszać temperaturę co 30 minut o 0,5 OC od
ustawionej temperatury Komfortowej po 3,5 godzinie grzejnik przełączy się w tryb ECO (temperatura komfortowa
obniżona o 3,5°C) dostosowującym zużycie energii do niższego poziomu, dzięki czemu zaoszczędzisz energię aż do
25% w porównaniu do tradycyjnego termowentylatora. Gdy zostanie ktoś wykryty w pomieszczeniu, grzejnikowi zajmie
tylko kilka minut, aby powrócić do poziom temperatury komfortowej.
Łazienkowy grzejnik elektryczny TOUCH można również zaprogramować, aby uzyskać temperaturę
komfortową dokładnie w godzinach w których jej potrzebujemy: np. zastaniesz ciepłą i przytulną łazienkę,
podczas porannego prysznica lub kąpieli.

ZALETY
Termostat z
dotykową kontrolą

Czujnik ruchu dla
zwiększenia
energooszczędności

Programowalny
termostat

Reling oraz haczyki Funkcja przeciwna ręczniki
zamrożeniowa

Filtr
przeciwkurzowy/
Zabezpieczenie IP24

IP 24

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Class II

Dane techniczne

WINDY

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat / Timer
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Czujnik ruchu

40-32-11
230 V/1800W
IP 24,
•/•
•
•

WINDY

Kolor

OPIS PRODUKTU

Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY posiada podwójną izolację elektryczną i zabezpieczenie IP 24 chroniące
urządzenie przed przypadkowym zachlapaniem, dzięki czemu może być zainstalowany w łazience oraz w miejscach
wilgotnych, bez żadnego ryzyka.
Czujnik ruchu zintegrowany w przedniej obudowie wykrywa, czy ktoś jest w łazience, i gwarantuje odpowiednią
temperaturę komfortową kontrolowaną poprzez inteligentny i precyzyjny regulowany termostat elektroniczny.
Po 30 minutach, jeśli nikt nie został wykryty, automatycznie zaczyna zmniejszać temperaturę co 30 minut o 0,5 OC od
ustawionej temperatury Komfortowej po 3,5 godzinie grzejnik przełączy się w tryb ECO (temperatura komfortowa
obniżona o 3,5°C) dostosowującym zużycie energii do niższego poziomu, dzięki czemu zaoszczędzisz energię aż do
25% w porównaniu do tradycyjnego termowentylatora. Gdy zostanie ktoś wykryty w pomieszczeniu, grzejnikowi zajmie
tylko kilka minut, aby powrócić do poziom temperatury komfortowej.
Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY można również zaprogramować, aby uzyskać temperaturę
komfortową dokładnie w godzinach w których jej potrzebujemy: np. zastaniesz ciepłą i przytulną łazienkę,
podczas porannego prysznica lub kąpieli.

ZALETY
Termostat z
dotykową kontrolą

Czujnik ruchu dla
zwiększenia
energooszczędności

Programowalny
termostat

Czujnik otwartego Funkcja przeciwokna
zamrożeniowa

Filtr
przeciwkurzowy/
Zabezpieczenie IP24

IP 24

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Class II

Dane techniczne

WINDY 2B

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat / Timer
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Czujnik ruchu
Funkcja suszenia ręczników

58-32-11
230 V/1800W
IP 24,
•/•
•
•
•

WINDY 2B

Kolor

OPIS PRODUKTU

Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY 2B posiada podwójną izolację elektryczną i zabezpieczenie IP 24 chroniące
urządzenie przed przypadkowym zachlapaniem, dzięki czemu może być zainstalowany w łazience oraz w miejscach
wilgotnych, bez żadnego ryzyka.
Czujnik ruchu zintegrowany w przedniej obudowie wykrywa, czy ktoś jest w łazience, i gwarantuje odpowiednią
temperaturę komfortową kontrolowaną poprzez inteligentny i precyzyjny regulowany termostat elektroniczny.
Po 30 minutach, jeśli nikt nie został wykryty, automatycznie zaczyna zmniejszać temperaturę co 30 minut o 0,5 OC od
ustawionej temperatury Komfortowej po 3,5 godzinie grzejnik przełączy się w tryb ECO (temperatura komfortowa
obniżona o 3,5°C) dostosowującym zużycie energii do niższego poziomu, dzięki czemu zaoszczędzisz energię aż do
25% w porównaniu do tradycyjnego termowentylatora. Gdy zostanie ktoś wykryty w pomieszczeniu, grzejnikowi zajmie
tylko kilka minut, aby powrócić do poziom temperatury komfortowej.
Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY 2B można również zaprogramować, aby uzyskać temperaturę
komfortową dokładnie w godzinach w których jej potrzebujemy: np. zastaniesz ciepłą i przytulną łazienkę,
podczas porannego prysznica lub kąpieli.

ZALETY
Termostat z
dotykową kontrolą

Czujnik ruchu dla
zwiększenia
energooszczędności

Programowalny
termostat

Czujnik otwartego Funkcja przeciwokna
zamrożeniowa

Filtr
przeciwkurzowy/
Zabezpieczenie IP24

IP 24

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Class II

Dane techniczne

WINDY VISIO

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat / Timer
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe
Czujnik ruchu
Funkcja suszenia ręczników

58-32-11
230 V/1800W
IP 24,
•/•
•
•
•

WINDY VISIO

Kolor

OPIS PRODUKTU

Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY VISIO posiada podwójną izolację elektryczną i zabezpieczenie IP 24
chroniące urządzenie przed przypadkowym zachlapaniem, dzięki czemu może być zainstalowany w łazience oraz w
miejscach wilgotnych, bez żadnego ryzyka.
Czujnik ruchu zintegrowany w przedniej obudowie wykrywa, czy ktoś jest w łazience, i gwarantuje odpowiednią
temperaturę komfortową kontrolowaną poprzez inteligentny i precyzyjny regulowany termostat elektroniczny.
Po 30 minutach, jeśli nikt nie został wykryty, automatycznie zaczyna zmniejszać temperaturę co 30 minut o 0,5 OC od
ustawionej temperatury Komfortowej po 3,5 godzinie grzejnik przełączy się w tryb ECO (temperatura komfortowa
obniżona o 3,5°C) dostosowującym zużycie energii do niższego poziomu, dzięki czemu zaoszczędzisz energię aż do
25% w porównaniu do tradycyjnego termowentylatora. Gdy zostanie ktoś wykryty w pomieszczeniu, grzejnikowi zajmie
tylko kilka minut, aby powrócić do poziom temperatury komfortowej.
Łazienkowy grzejnik elektryczny WINDY VISIO można również zaprogramować, aby uzyskać temperaturę
komfortową dokładnie w godzinach w których jej potrzebujemy: np. zastaniesz ciepłą i przytulną łazienkę,
podczas porannego prysznica lub kąpieli.

ZALETY
Termostat z
dotykową kontrolą

Czujnik ruchu dla
zwiększenia
energooszczędności

Programowalny
termostat

Czujnik otwartego Funkcja przeciwokna
zamrożeniowa

Filtr
przeciwkurzowy/
Zabezpieczenie IP24

IP 24

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Class II

Dane techniczne

LITHO

Wymiary
Moc
Zabezpieczenia
Termostat
Dioda sygnalizacyjna
Rączka

39 - 28 -10,7
230 V/1000W/1800W
IP 21 - IP 24,
•
•
•

LITHO

Kolor

OPIS PRODUKTU

Grzejnik elektryczny (tzw. Termowentylator) służy jako grzejnik przenośny.
Posiada IP21 idealny do wykorzystania jako przenośny wolno stojący termowentylator
Dwie moce grzewcze 1000 oraz 1800W a dodatkowo funkcja samego wentylatora.
Szczupła i płaska konstrukcja w plastikowej błyszczącej obudowie.
Bardzo płaski design z wysokiej klasy wykończeniem.
WYSOKA WYDAJNOŚĆ przepływu powietrza, zwiększone o 20% dostarczanie ciepłego
powietrza oraz do 10% mniejsze zużycie energii.
W pełni zintegrowany duży grill dostarczający więcej powietrza.
LITHO posiada specjalną wydajną i cichą technologię konwekcyjną w grzejniku elektrycznym o
mocy 1800 W.

ZALETY
Grzejnik przenośny Bardzo cicha
praca

Zabezpieczenie IP21
dla przenośnego

+20% więcej ciepła /
-10% mniejszy
pobór mocy

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Wyjmowany
filtr przeciw
kurzowy

Dane techniczne

COMPACT

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat
Schowek na kabel
Łatwy do przenoszenia

21,1 - 17 - 8,5
230 V / 900 W - 1200 W
•
•
•

COMPACT

Kolor

OPIS PRODUKTU
Nowoczesny wygląd przenośnego grzejnika z ceramicznym elementem grzewczym PTC.
Bardzo płaski kształt tylko 8,5cm grubości.
Komfortowy i przyjemny powiew powietrza w dwóch ustawieniach mocy 900W /1200W.
Bardzo cicha praca.
Termowentylator ceramiczny posiada filtr zapobiegający osadzaniu się kurzu.
Dodatkowe zabezpieczenie w postaci czujnika położenia - wyłącza urządzenie w przypadku przewrócenia.
Grzałka PTC - element grzejny zbudowany w oparciu o pozystory (PTC Positive Temperature Coefficient – Dodatnim
współczynniku temperaturowym)
Elementy PTC zawierają polikrystaliczny materiał ceramiczny z tytanianem baru jako materiałem podstawowym. Po przeciwległych
stronach ceramicznego rdzenia znajdują się metaliczne powłoki, będące jednocześnie elektrodami. Element PTC oraz obie elektrody
obudowane są dobrze przewodzącą ciepło i elektrycznie izolującą powłoką.

ZALETY
Tylko 8,5 cm
grubości

2 tryby pracy:
900W / 1200W

Bardzo cichy

Zabezpieczenie w
Wyjmowany filtr
postaci czujnika
przeciw kurzowy
położenia

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Dane techniczne
Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat
Mocowanie ścienne

Mantra 15

48-68-9
230V / 750W/1500W
IP 24 •
•

MANTRA 15

Kolor

OPIS PRODUKTU
Posiada ładny design i może być stosowany jako przenośny grzejnik lub przy zastosowaniu załączonych uchwytów może być
zainstalowany na ścianie.
Witamy w nowym świecie przenośnego ogrzewania w domu.
Mantra jest estetycznym, prostym i wysoce skutecznym rozwiązaniem zapewniającym przytulne ciepło, tam gdzie jest potrzebne.
Zaawansowany design i unikalny przedni panel grzewczy, powoduje iż Mantra jest idealny dla okazjonalnego jaki i stałego
ogrzewania.
Mantra to nie jest tylko ładny wygląd. Połączenie ogrzewania na podczerwień z otwartą specjalnie zaprojektowaną obudową
powoduje naturalną konwekcję która dodatkowo rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu zapewniając ogrzewanie naturalne
i przyjemne.
Mantra 15 - ma dwa manualnie regulowane przez użytkownika ustawienia mocy 750W i 1500W.
Posiada wbudowany termostat, który czuwa nad utrzymywaniem zadanej temperatury w pomieszczeniu,
oraz zabezpieczenia IP24.

ZALETY
Stosowany jako
grzejnik przenośny
lub montowany
na ścianie

Duża wydajność
dzięki QuickSun
technology

Łatwy w montażu

Ogrzewa
pomieszczenie
do 20 m2

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Zabezpieczenie
IP 24

Dane techniczne
Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Termostat
Mocowanie ścienne

Mantra 20
81-59,5-9
230V / 1000W/2000W
IP 24 •
•

MANTRA 20

Kolor

OPIS PRODUKTU
Posiada ładny design i może być stosowany jako przenośny grzejnik lub przy zastosowaniu załączonych uchwytów może być
zainstalowany na ścianie.
Witamy w nowym świecie przenośnego ogrzewania w domu.
Mantra jest estetycznym, prostym i wysoce skutecznym rozwiązaniem zapewniającym przytulne ciepło, tam gdzie jest potrzebne.
Zaawansowany design i unikalny przedni panel grzewczy, powoduje iż Halos jest idealny dla okazjonalnego jaki i stałego
ogrzewania.
Mantra to nie jest tylko ładny wygląd. Połączenie ogrzewania na podczerwień z otwartą specjalnie zaprojektowaną obudową
powoduje naturalną konwekcję która dodatkowo rozprowadza ciepło po całym pomieszczeniu zapewniając ogrzewanie naturalne
i przyjemne.
Mantra 20 - ma dwa manualnie regulowane przez użytkownika ustawienia mocy 1000W i 2000W.
Posiada wbudowany termostat, który czuwa nad utrzymywaniem zadanej temperatury w pomieszczeniu,
oraz zabezpieczenia IP24.

ZALETY
Stosowany jako
grzejnik przenośny
lub montowany
na ścianie

Duża wydajność
dzięki QuickSun
technology

Łatwy w montażu

Ogrzewa
pomieszczenie
do 25 m2

DYSTRYBUTOR:
NOVLI SP. Z O.O.
Al. Prymasa Tysiąclecia 66
01-424 - Warszawa - Polska
Tel.: +48 604-599-458
e-mail: biuro@radialight.pl
www.radialight.pl

Zabezpieczenie
IP 24

Dane techniczne

QH 3012

Wymiary w cm
Napięcie - Moc
Zabezpieczenie
Dwu stronny

12-60-11
230 V/ 600W/1 200W
IP 24
•

QH 3012

Kolor

OPIS PRODUKTU
Promiennik podczerwieni do montażu ściennego.
Przednia obudowa z odpornego na temperaturę aluminium.
Łazienkowy promiennik podczerwieni można ustawić pod kątem 0 - 40 stopni
Elektryczny promiennik ciepła do łazienki, który dzięki prostemu przełącznikowi możemy wybrać jedną z
dwóch dostępnych mocy urządzenia 600W lub 1200W. Emitowane światło z promiennika jest małe w
porównaniu do urządzeń promiennikowych podobnej mocy jednolampowych, dzięki czemu nawet w
ciemnym pomieszczeniu poświata nie przeszkadza.
Promienniki mogą być wykorzystywane np. do punktowego ogrzewania niemowląt w trakcie
przebierania i kąpieli.
Promiennik podczerwieni dzięki temu że posiada zabezpieczenie IP24 możliwy jest montaż
nawet w łazience zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ZALETY
Mocowanie
Możliwość montażu można ustawić
obustronnego
pod kątem 40o

Zabezpieczenie
IP24
IP 24
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