produktsortiment

PANELRADIATORER
Panelradiatorer i Aula

panelradiatorer
Brenner panelradiatorer er fremstillet
i god kvalitet med
høj ydelse.
Vores standardlagerprogram består af
mere end 4500 stk.,
fordelt på et stort
Type 11

Type 22

Type 33

udvalg i forskellige
højder, typer og længder, hvorved vi er

Vi lagerfører 3

RAL 9016 (renhvid)

forskellige typer og

med toprist, sidegavle

alle vore radiatorer

og bæringer.

leveres i farven

2

leveringsdygtige til
ethvert byggeri.

eller venstre side.

Vore panelradiatorer

Hermed opnås en

leveres også med

mere diskret mon-

ventilsystem, hvor

tage med minimalt

radiatorerne tilsluttes

synlige rør.

i bunden i hhv. højre

Vi lagerfører et stort

Radiatorerne leveres

antal radiatorer med

alle med Danfoss

ventilsystem i alle

ventilindsats med

3 typer.

forindstilling.

VENTILSYSTEM

VENTILSYSTEM

PLAN FRONT
Ønskes et mere

De plane fronter

klassisk og elegant

lagerføres i flere

udseende af vore

højder og længder.

panelradiatorer,
kan man til samtlige

Den plane front har

vore radiatorer få

runde kanter, der

plane fronter.

flugter med både

PLAN FRONT

Type 22 med ventilsytem

sidegavlene og toprist,

Vertikal

De plane fronter

hvorved radiatoren

klikkes helt enkelt

får et tidløst og flot

på radiatoren.

design.
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LAVKONVEKTORER
Brenner lavkonvektor K43 i vinduesniche

Brenner lavkonvektorer fås i 4 forskellige typer:

lavkonvektorer
Brenner lavkonvektorer er fremstillet i et
flot og elegant design
med lukkede ender,
vandførende plader
mellem hver konvektionslamel samt
nedsænkede topriste,

K 21

K 32

K 43

K 54

der gør den harmonisk
og let at integrere i
ethvert byggeri med
begrænset plads.

Hver model fås

fra 400 mm og helt op Vi lagerfører adskillige

i 4 højder:

til 6 meter, hvorved

70, 140, 210 & 280

vore lavkonvektorer

mm samt i længder

kan løse stort set
ethvert varmebehov.
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modeller.

Den kan anvendes
både på gulvben foran
vinduer eller monteret
på væg.

LAVKONVEKTORER

Det brede og dybe
program inden for
vore lavkonvektorer
gør, at vi kan løse de
mangfoldige varmebehov, som den
moderne arkitektur
kræver i dag.

K 21 – 70 x 5000 mm/opvarming i mellemgang. K 54 i stor penthouse-kantine.

FARVER
Samtlige Brenner
lavkonvektorer leveres
som standard i
RAL 9016 (ren hvid).
Ud over denne standardfarve kan vore
konvektorer også
bestilles i mange
forskellige RAL-farver,
hvorved de kan indgå
i den arkitektoniske
udformning.
Merprisen afhænger
af farvevalg.

K 21 med ventilsystem
VENTILSYSTEM
Samtlige vore lavkon-

mellem ventilindsats

vektorer kan bestilles

fra enten Heimeier

med ventilsystem med eller Danfoss.
tilslutning i bund i hhv. Den ønskede oplyses
højre og venstre side.
Undtaget højde 70 mm.

K 43 i farve RAL 7012

Der kan vælges

ved bestilling.
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GULVKONVEKTORER

gulvkonvektorer En ideel løsning i
moderne byggerier,

torer har et stilfuldt

hvor vinduespartier

design med en diskret

fra loft til gulv gør

fremtræden.

sig mere og mere
gældende.

Gulvkonvektorerne
optager minimal
plads, men har en høj
æstetisk værdi.

FLT med aluriste i forbindelsesgang.

Gulvkonvektor med toprist i eg.

Til vore gulvkonvek-

Brenner gulvkonvek-

torer kan man bestille

torer kan fås både

forskellige topriste

med og uden blæser.

i både aluminium og
diverse træsorter af-

De specielt konstru-

hængigt af gulvtype.

erede varmevekslere
bestående af kobbertrådnet er yderst modstandsdygtige overfor
beskadigelse og den
unikke og stærke
konstruktion bevirker,
at varmeveksleren
bibeholder en ensartet
wattydelse.
Gulvkonvektorerne
kan anvendes alene
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Brenner gulvkonvek-

eller sammen med
anden varmekilde.

FLEXIBILITET
Hjørneløsning med aluminiumsrist
FLEKSIBILITET

dersy produktet til

Selve konstruktionen

at indpasse sig under

og designet af varme-

specielle forhold, så

vekslerne giver

som irregulære bøj-

uanede muligheder

ninger, hjørner etc,

for individuelle og

samtidig med at

anderledes løsninger.

gulvkonvektoren bi-

Med vore gulvkonvek-

beholder sin æstetiske

torer kan vi skræd-

fremtoning.

Skræddersyet hjørneløsning med vinklet afslutning		

Kunden har mulighed
for frit at vælge, hvilken form gulvkonvektorerne skal have.
Dette sammen med
de 6 typer af gulvkonvektorer, der tilbydes
til forskellige miljøer,
samt udbudet af
bredder og dybder
gør, at Brenner gulv-

Selv buede vinduespartier
er ingen hindring.

konvektorer er et helt
igennem fleksibelt
og solidt produkt.

Udsigten intakt
med gulvkonvektorer.
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DESIGNRADIATORER

DESIGNRADIATORER radiatorer med lysindBrenner designradia-

fald til flere forskellige

torer udgør et bredt

varianter af vertikale/

varieret program

søjleradiatorer.

fra ribberør via lamel-

Enkelt

Dobbelt

Vore ribberør kan

Ribberørerne kan

monteres, så de udgør farves efter behov,
en arkitektonisk frem- samt fås i både rustfrit
hævet effekt, eller
de kan monteres som
en mindre synlig
varmekilde.
Ribberør dobbelt
Vertikal Antika som enkelt udførelse
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Antika er en lamel-

Ligeledes leveres den

radiator, hvor der øn-

som en vertikal radia-

skes et let og unikt

tor med et luftigt

design kombineret

udseende eller hori-

med høj varmeydelse.

sontal, hvor dens pla-

Antika leveres i en

cering foran vinduer

enkelt og en dobbelt

bevirker, at lysindfal-

udførelse.

det er intakt.

Enkelt

Dobbelt

stål og galverniseret.

ATOL leveres både

ling af den gamle stø-

som vertikal og hori-

bejernsradiator.

sontal i op til 5 forskellige dybder.

Linjerne er blevet
mere runde, elegante
og lette i designet.

Tradition og fornyelse.

DESIGNRADIATORER

ATOL er en nyudvik-

ATOL vertikal
SOLAR Vertikal
SOLAR er det moderne SOLAR kan fremstå

SOLAR er ikke blot

svar på en radiator.

med et råt udtryk med en varmekilde, men

Her er design og funk-

front plade i rustfrit

også en udsmykning

tionalitet smukt

stål, eller mere diskret

af hjemmet.

forenet i en radiator.

i standard hvid.
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Designhåndklædetørrer

Vi råder over et bredt

IKARIA er en elegant

program af design-

og stilren håndklæde-

håndklædetørrer.

tørrer, der giver et
eksklusivt udseende

Vore håndklædetørrer til badeværelset.
fremstilles i standard
hvid med mulighed

IKARIA leveres som

for individuelle far-

enkelt eller dobbelt

vevalg, i krom samt

i hvid og krom.

rustfrit stål.

IKARIA enkelt, krom

KORO EXTRA – RAL 7048
KORO-serien er
designet til de, der
ønsker det unikke
og specielle.
Den anderledes
udformning med
ovale formede rør
giver håndklædetørreren mere dybde.

10

KORO PLUS – RAL 9023

specielt designede
håndklædetørrer,
udgør vort program
også almindelige
håndklædetørrer.
Vort standard lagerprogram består af
hvide håndklædetør-

håndklædetørrer

Ud over de mere

rer med elipse formede og runde rør
og forkromede håndklædetørrer.
Begge modeller
leveres i lige og buet
udgave.

11

VARMTVANDSBEHOLDERE

Vi er leveringsdygtige
af et bredt program
indenfor varmtvandsbeholdere.
Vore OPUS varmtvandsbeholdere fås
i 3 typer:
EL, AQUA og COMBI.
Alle 3 typer fås i 3
forskellige størrelser:
80, 100 og 140 ltr.

Aqua

OPUS varmtvandsbeholdere med
indbygget varmespiral
anvendes til opvarmning og lagring af
varmt brugsvand.
OPUS varmtvandsbeholdere er klar til
brug og tåler et vandtryk på op til 1,0 Mpa.
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Combi

fatter et stort udvalg
af diverse fittings,
lige fra blødstøbte,

FITTINGS

Vort program om-

forskruninger, rørfittings, pres til komplette gulvvarmesystemer.
Et bredt program,
der dækker ethvert
behov og opgave.
Rekvirér vores
særskilte prisliste på
fittings.
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PRODUKTOVERSIGT

Panelradiatorer

Gulvkonvektorer

Side 2

Side 6

Type 11

Lavkonvektorer

FLK 10

Side 4

Type 22

K21

Ribberør
Side 8

FLK 20

RAT 1

Ø = 32/37/76
L = 500-6000

Type 33

K32

FLK 30

RAT 2

Ø = 32/37/76
L = 500-6000

Dimensioner

K43

FLK 40

RAT 3

Ø = 32/37/76
L = 500-6000

Ventil

K54

FLT 10-09/11

RAO 2

Ø = 32/37/76
L = 500-6000

Dimensioner
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Dimensioner

FLT 20-09/11

RAO 3

Ø = 32/37/76
L = 500-6000

Side 12

Vertikale

PRODUKTOVERSIGT

Opus

Aqua

Side 8/9

Håndklædetørrer
Design

Håndklædetørrer
Standard

Side 10

Side 11

Antika - Dobbelt vandret

Ikaria - Enkelt

Elipse

Atol

Ikaria - Dobbelt

Runde - Rør/lige

Dimensioner

Koro

Grenada - Buet

Solar

Koro - Extra

Tongia

Antika

Combi
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