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heatingthrough 

Med naturens perfektion.

Det fi nns knappast något annat system än naturen som är så rik på unika idéer och så perfekt i skapandet av storartade problemlös-

ningar. Innovativt handlande och tänkande i en naturlig process är också basen för progressiva lösningar vad gäller teknologi och 

design i skapandet av våra märkesprodukter. Lösningarna förbinder ekologi och ekonomi på ett effektivt sätt med varandra och på så 

vis täcks samtliga värmetekniska behov för framtiden.
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innovation.

heatingthroughinnovation.  Upptäck tillsammans med oss en fullkomligt ny värld vad gäller uppvärmning. Vår aktuella serie med 

badrumsradiatorer kombinerar inte bara innovativa konstruktioner med förstklassig teknik utan erbjuder också unika fördelar vilka 

ger det försprång som Ni förväntar av oss. Den formsköna designen inspirerar till ändlös kreativitet i badrummet. Låt Er inspireras av 

vår nyskapande badrumsradiatorserie. 

Mer teknik. Mer service.
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KOMFORT. 

formskön, 
elegant,

funktionell.

Produktfördelar
På den eleganta horisontella rör-

raderna kan du enkelt hänga upp 
och torka dina badhanddukar. 

Den avgivna effekten räcker till 
både torkning och uppvärmning.
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KOMFORT. 

KOMFORT -serien har Design som en klassisk, elegant rörra-

diator. Badrumsradiatorn är ett formskönt blickfång och torkar 

dessutom dina handdukar.

Bild t i l l  vänster
KOMFORT i förkromat utförande

Bild t i l l  höger
KOMFORT-VM med mittansluten ventil 

och täckkåpa

Modell KOMFORT: Standardanslutning, Ventilanslutning

Krom

* angivet i mm

400, 500, 600, 750, 900

714 1134 1764



Badhanddukshållare Handduksring

Accessoarer. 

KOMFORT kan förses med fl era praktiska tillbehör. Alla tillbehör monteras en-

kelt och naturligt även i efterhand. Genom få handgrepp förfogar Du över fl era 

förvaringsplatser och upphängningsmöjligheter.

TorkstångHanddukshållare

6 KOMFORT Accessoarer

Glashylla
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Produktbeskrivning och leveransomfattning

KOMFORT  badrumsradiator är en högvärdig marknadsprodukt, som genom sin formsköna 

design inbjuder till kreativ badrumsinredning. Två olika modeller finns till ditt förfogande: 

KOMFORT  med klassisk 4xR15 anslutning samt KOMFORT-VM  med mittansluten ventil 

och täckkåpa. Båda modellerna finns i vit RAL 9016 färg, KOMFORT  4x1/2” går även att få 

i kromat utförande.

Leveransomfattning KOMFORT
Badrumsradiatorn KOMFORT  är en elegant 
designad rörradiator och levereras alltid väl 
emballerad för att undvika transportskador. 
Erfoderliga väggfästen samt luftventil och propp 
ingår i paketet.

Leveransomfattning KOMFORT-VM
Badrumsradiatorn KOMFORT-VM  är en ele-
gant designad rörradiator och levereras alltid väl 
emballerad för att undvika transportskador. 
Erforderliga väggfästen, luftventil, propp samt 
ventilarmatur i 2-rörsutförande med täckkåpa 
ingår i paketet.
 
Utförande med 4xR15 anslutning
Badrumsradiatorn har 4stk 1/2” anslutningar.

Utförande med mittmonterad ventil
Badrumsradiatorn har 4stk 1/2“ anslutningar samt 
2stk 3/4“ anslutningar för den mittmonterade 
ventilen.

Eldrift
Samtliga KOMFORT  modeller går att använda 
i kombination med elpatron. Elpatron beställes 
separat, och installeras med fast installation eller 
stickkontakt. 

Driftförhållanden
För alla KOMFORT  badrumsradiatorer är maxi-
mal drifttemperatur 110°C. Ingen av modeller-
na är avsedd för anslutning mot ett syresatt 
värmesystem, exempelvis ett VVC-system. 
Maximalt drifttryck är 10 bar. 

Ytbehandling
Högvärdig, miljövänlig 2-skiktslackering enligt 
DIN 55900, ATL-grundning med doppning, 
vattenlöslig lack och elektrostatisk pulverlacke-
ring. I förkromat utförande används elektrolytisk 
lackering, och den avgivna effekten minskar då 
med cirka 25%.

Starka varumärken med högsta kvalitet
Vid sidan av VOGEL&NOOT ´s höga design-
kompetens och innovationsglädje erbjuder 
vi också våra kunder höga kvalitetsstandards. 
Samtliga produktionsanläggningar är ISO-
certifierade, kvalitets- och effektprovningar av 
KOMFORT  sker vid erkända europeiska institut.
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