
model pe bază de apă 

sisteme de încălzire radiantă prin plintă

model electric
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Imagine Art. Descriere U.m. Preț

SL 

Element de mobilier din aluminiu cu radiator frontal și mâner 
pentru capac, disponibil standard în alb Ral 9010, vopsea 
natural oxidată și Bronz închis, 2 tije de suport din aluminiu 
complete, cu șurub și diblu pentru fixare (în bări de 2.5 mt.)

m 31,00 € 

KA 

Nucleu de încălzire cu alimentare și retur, cu țevi de cupru, 
diametru exterior 14.8 mm, grosime 0.6 mm, în aripi de 
aluminiu (în bări de 2.5 m.)

m 31,50 € 

OA Colțar exterior din PVC buc. 3,90 € 

OI Colțar interior din PVC buc. 3,90 € 

OS Capac de închiere din PVC buc. 3,90 € 

OB Cot intoarcere 180° din cupru, diam. 14, grosime 1 mm buc. 2,40 € 

OBS 

Cot intoarcere 180° din cupru cu valvă de ventilare, diam. 14, 
grosime 1 mm (pentru soluții duble verticale) buc. 8,50 € 

OC Pereche Cot 90° din cupru, diam. 14, grosime 1 mm Pereche 9,90 € 
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Imagine Art. Descriere U.m. Preț

PL 
Profil Plastic (în bări cu lungimea de 2.5m) 

m 2,30 € 

CU 
Canal din aluminiu, pentru 3 cabluri, la 2.5 mm2  (în bări cu 
lungimea de 2.5m) m 5,50 € 

RC 
1415 

Fiting THERMODUL compus din niplu de crom 1/2”, cu capac 
Di 2 24x19 mm, 1 kit garnitură 14 mm, 1 kit garnitură 15 mm

buc. 8,49 € 

RC 
1515 

Fiting THERMODUL compus din niplu de crom 1/2”, cu capac 
Di 2 24x19 mm, 2 kituri garnitură 15 mm

buc. 8,31 € 

RC 
15-
1/2” 

Fiting THERMODUL compus din niplu de crom 1/2” M, cu 
capac Di 1 24x19 mm, 1 kits gasket 15 mm

buc. 6,10 € 

SBIF 
Suport pentru fixarea articolelor OT/OE în podea pentru 
sistemul cu dublă față buc. 4,60 € 
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SL m 31,00 € 

CU m 5,50 € 

NE/A 

Nucleu de încălzire din aluminiu, cu rezistor armat (cu 
faston)
400 W – 2000 mm lungime

buc. 41,50 € 

NE/B 

Nucleu de încălzire din aluminiu, cu rezistor armat (cu 
faston)
300 W – 1500 mm lungime

buc. 33,00 € 

NE/C 

Nucleu de încălzire din aluminiu, cu rezistor armat (cu 
faston)
200 W – 1000 mm lungime

buc. 30,50 € 

NE/D 

Nucleu de încălzire din aluminiu, cu rezistor armat (cu 
faston)
140 W – 500 mm lungime

buc. 20,50 € 

OA buc. 3,90 € 

OI buc. 3,90 € 

Sisteme electrice

Imagine Art. Descriere U.m. Preț

Element de mobilier din aluminiu cu radiator frontal și mâner 
pentru capac, disponibil standard în alb Ral 9010, vopsea 
natural oxidată și Bronz închis, 2 tije de suport din aluminiu 
complete, cu șurub și diblu pentru fixare (în bări de 2.5 mt.)

Canal din aluminiu, pentru 3 cabluri, la 2.5 mm2  (în bări cu 
lungimea de 2.5m)

Colțar exterior din PVC

Colțar interior din PVC
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OS buc. 3,90 € 

PL m 2,30 € 

SBIF buc. 4,60 € 

HE/A 
Rezistor armat (cu faston)

400 W – 2000 mm lungime buc. 20,70 € 

HE/B 
Rezistor armat (cu faston) 
300 W – 1500 mm lungime buc. 18,30 € 

HE/C 
Rezistor armat (cu faston) 
200 W – 1000 mm lungime buc. 17,00 € 

HE/D 
Rezistor armat (cu faston) 
140 W – 500 mm lungime buc. 11,70 € 

Imagine Art. Descriere U.m. Preț

Sisteme electrice

Capac de închiere din PVC

Suport pentru fixarea articolelor OT/OE în podea pentru 
sistemul cu dublă față

Profil Plastic (în bări cu lungimea de 2.5m) 
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m. 48,50 € 

Vopsire specială:

Culori RAL

Culori stil Lemn
Culori stil Marmură

creștere a prețului articolelor SL/OI/OA/OS

+30%

Canal special pentru soluții electrice dublă față pentru trecerea 
cablurilor 65,00 € 

OT 
suport fix din aluminiu THERMODUL pentru sistemele pe 
bază de apă, complet, cu șuruburi și dibluri pentru fixare buc. 4,00 € 

OE 
suport fix din aluminiu THERMODUL pentru sistemele 
electrice, complet, cu șuruburi și dibluri pentru fixare buc. 4,00 € 

         Soluții speciale

Imagine Art. Descriere U.m. Preț

Element de mobilier din aluminiu CURBAT(rază min. 1 m ) cu 
radiator frontal și mâner pentru capac, disponibil standard în 
alb Ral 9010, vopsea natural oxidată și Bronz închis, 2 tije de 
suport din aluminiu complete, cu șurub și diblu pentru fixare 
(în bări de 2.5 mt.)
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