
RADIATORI ALLUMINIO

RADIATOARE ALUMINIU
Sole

MADE IN ITALY

Sole este un radiator elegant, care crește valoarea 
spațiului în care este utilizat!



DATE TEHNICE

Aluminiul are avantajul de a fi un material foarte ușor, cu incredibile 
proprietăți conducătoare de căldură. Astfel, radiatoarele din aluminiu 
au avantajul de a fi în măsură să furnizeze căldură rapid, eficient și 
eficace.
Bazându-se pe principiul convecţiei, radiatoarele din aluminiu 
maximizează astfel funcţia lor de încălzire rapidă a spaţiilor.
Utilizarea acestei caracteristici duce la o eficientizare maximă a 
radiatorului iar conţinutul mic de apă favorizează costuri reduse de 
funcţionare pentru orice sistem de încălzire centrală.
Radiatoarele din aluminiu conţin o cincime din cantitatea de apă a 
unui radiator traditional, dar produc mai mult sau mai puțin cu 15% 
mai multă energie termică decît acestea.
Datorită volumetriei reduse, radiatoarele de aluminiu vă ajută să 
utilizaţi la maxim spaţiul încăperilor unde sunt montate.
Radiatoarele de aluminiu sunt, evident, o  opţiune ecologică oferind 
căldură rapid și când este necesar.

• Radiatoare din aluminium de calitate premium și design modern.
• Versatilitate la montajul într-o reţea de încălzire centrală
• Gamă largă de dimensiuni verticale 
• Proiectate și fabricate elegant 
• Construite din aluminiu de înaltă calitate 
• Finisaj anodizat structurat în RAL 9010 
• Producție de energie termică ultra eficientă
• Cel mai mic pret

De ce radiatoare de aluminiu?

De ce radiatoare Sole?

Lăţime 
A        

Înălţime B
Distanţa

între axe C
D Racorduri    

Vol 
apă

Masă
Putere 
termică    

T=60
mm mm mm mm inch l/elem kg W/elem

1000 80 1044 1000 80 1" 0.51 1.666 214

1200 80 1244 1200 80 1" 0.60 1.928 254

1400 80 1444 1400 80 1" 0.69 2.19 282

1600 80 1644 1600 80 1" 0.78 2.452 325

1800 80 1844 1800 80 1" 0.87 2.714 362

2000 80 2044 2000 80 1" 0.96 2.976 400
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