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HEATWAVE

Ciepły ornament

Ten przepiękny rzeźbiony grzejnik 
zawieszony na ścianie, niczym dzieło sztuki, 
ściąga na siebie wszystkie spojrzenia... 
Intrygujący Heatwave jest pierwszym 
połączeniem elementów sztuki i rzemiosła 
z czystą przemysłową wydajnością. Intrygujące 
i zmysłowe formy celowo kontrastują 
z zimną betonową powłoką. 

Projekt: Joris Laarman.
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HEATWAVE
kod  model kolor

HEAW . 001 0S XXX
uzupełnij kodem koloru

 W  W € €

 Model 75/65 55/45 kolor st.  inne 

0S  232  126  1543,50  1852,20 

0M  430  236  2646,00  3175,20 

0L  820  449  5071,50  6085,80 

XL  1255  709  7166,30  8599,50 

78

54

145

73

209

104

272

64

135

12 kg

24 kg

48 kg

60 kg

 WYMIARY ( w cm )

small

0S

medium

0M

large

0L

extra-large

XL

Heatwave może być montowany w 
każdej orientacji 360°. 

 DOSTAWA STANDARDOWA
 -  grzejnik ścienny z mineralnego kompozytu, 
powlekany lakierem odpornym na 
zarysowania i promieniowanie UV 

 -  w zależności od modelu dostarczany w 1, 2, 
3 lub 4 elementach

 -  zawór manulany z pokrętłem
 -  kompletny zestaw podłączeń zakończony  
eurocone  3/4” 

 - zawiesia do grzejnika
 -  szablon instalacyjny 

 KOLORY 
 Standardowe kolory :

623  czarny mat 628  szary 

 Inne kolory: RAL na zapytanie .

 PODŁĄCZENIA 
 Odpowietrznik należy umieścić na instalacji 
powyżej najwyższego punktu grzejnika. 

 Wydajności zgodne z  EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C
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Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

48 22 672 88 82+ : .leT 
48 22 350 66 78+ : xaF 

info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia

 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.

Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl


