
Jaga Play

Jaga Play
Grzejnik Play to przykład na to, ze ciepło może być i ekologiczne i zabawne. Znakiem rozpoznawczym nowego
urządzenia jest kolorowa obudowa o organicznym kształcie. Play to nowy ścienny grzejnik oparty o ekonomiczną
technologię Low H2O, którego obudowa wykonana została z lakierowanej płyty MDF. Opływowy kształt grzejnika
podkreślono pięcioma odmiennymi rodzajami wykończenia. O tym, że Play jest idealnym grzejnikiem do dziecięcego
pokoju świadczy cała jego konstrukcja. Zaokrąglone brzegi obudowy, &HASH39;&HASH39;miękość&HASH39;&HASH39;
materiału oraz zintegrowanie głowicy termostatycznej w strukturze grzejnika zapewniają dzieciom bezpieczeństwo
w bezpośrednim kontakcie z urządzeniem. Ukrycie mechanizmu sterującego ciepłem ma też cel praktyczny - chroni
głowicę przed zniszczeniem (oderwaniem, połamaniem)
Obudowa: 
- obudowa grzejnika wykonana jest z trwałej płyty MDF
- głowica termostatyczna wbudowana w przedni panel grzejnika Play co uniemożliwia jego złamanie
- korpus zaworu i podłączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 5 kolorach
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła 
- zabezpieczona wkrętami przed demontażem przez dzieci
- możliwość zastosowania kratki uniemożliwiającej wrzucenie przedmiotów do urządzenia 

Wymiennik ciepła Low-H2O:
- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się
elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji
- grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem
- 30 lat gwarancji na wymiennik ciepła
Standardowa dostawa
- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik
1/8&HASH39;&HASH39; i korek 1/2&HASH39;&HASH39;
- częściowo zamontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panela bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu
Wyposażenie opcjonalne:



zawory podłączeniowe●

głowice termostatyczne●

złączki zaciskowe●

W cenie grzejnika nie zawiera się cena zestawu podłączeniowego z głowicą.
Ceny przestawiają modele z kategorii 2 - kolory Play Black, Play Piano, Play4boy, Play4girl. W przypadku
koloru Play White prosimy o kontakt. 
Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.


