Stretta

De nieuwe
De STRETTA is de nieuwste aanwinst in ons ruime assortiment
en is toe te passen in alle ruimtes in huis en kantoor. Het is
een radiator met een fraaie afwerking. Hij heeft een vlakke
voorkant en strak omgevouwen zijkanten waardoor er geen
naden zichtbaar zijn. Door de constructie lijkt het of de
radiator vrij hangt van de muur. Deze kenmerken zorgen dat
de STRETTA past binnen de huidige trend van eenvoud.

Energiebesparend:
De STRETTA is gemaakt voor maximaal comfort
met een zo laag mogelijk energieverbruik. In de
STRETTA bevindt zich een dubbele paneelradiator met
extra convectie lamellen.
Wanneer de radiator opwarmt, zal eerst het voorste
paneel volledig warm worden en daarna pas het
achterste paneel. Dit heeft als voordeel dat het
stralingsaandeel van de radiator aanzienlijk verhoogd
wordt en daarmee ook het optimale gevoel van
comfort geeft.
Deze techniek maakt de radiator dus bijzonder geschikt
voor gebruik van lage temperaturen. Een ander voor
deel is dat de opwarmtijd van de radiator met 25%
wordt verkort. Dus een efficiënte
en besparende toepassing van
energie met een maximaal gevoel
van comfort!

Radiator: ST170.60 met handdoekbeugel Kleur: grijs DRS1

STRETTA!

Bovenaanzicht
zonder handdoekbeugel

Bovenaanzicht
met handdoekbeugel

Algemeen:
De STRETTA is opgebouwd uit een verticale dubbele paneel-
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radiator met convectie lamellen. De radiator is afgewerkt

L-124 mm
Middenaansluiting = 50 mm

met een stevige omkasting met strak omgevouwen zijkanten.
De radiator heeft een diepte van 66 mm.Alle genoemde afgiftes

Standaard aansluiting: (let op aanvoer altijd links)

zijn conform EN442.
Handdoekbeugel:
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De optionele handdoekbeugel geeft de STRETTA in de badkamer of keuken een extra functionaliteit. De handdoekbeugel

min. 100

is gemaakt van geborsteld rvs, heeft een hoogte van 40 mm
en wordt aan de radiator bevestigd. Er kan gekozen worden
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voor één of meerdere beugels. De handdoekbeugel is op bijna
elke hoogte te monteren, zowel van links als van rechts.
De handdoekbeugel kan ook na installatie gemonteerd worden.
Aansluiting:
Standaard is de radiator voorzien van 6 aansluitingen ½”,
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inclusief een 50 mm-middenaansluiting. De radiator dient
aangesloten te worden conform het aangegeven aansluit1725

schema. De ontluchting wordt standaard meegeleverd.
Ophanging:
De STRETTA is voorzien van 2 metalen wandconsoles in de kleur
van de radiator en 2 afstandhouders.
Kleur:
De STRETTA wordt geleverd in de kleuren witRAL9016 en in de
trendy grijze structuurlak DRS1.
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Werkdruk:
De maximale werkdruk is 10 bar.
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ST 170

ST 200

Vooraanzicht

ARTIKEL

LENGTE
in mm.

AFGIFTE
75/65/20°C

ST170.60
ST170.70

570
670

1450 W.
1708 W.

ST200.60
ST200.70

570
670

1666 W.
1939 W.

OPTIONEEL:
ARTIKEL

OMSCH RIJVING

REKRVS.02
REKRVS.03

Handdoekbeugel 523 mm lang, tbv lengte 570 mm
Handdoekbeugel 623 mm lang, tbv lengte 670 mm

199,00
199,00

min. 250

Zijaanzicht

Zo mooi kan warmte zijn!

Instamat
Warmtetechniek BV
Spinfondsweg 15
8171 NT Vaassen
Postbus 116
8170 AC	 Vaassen
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+31 (0) 578 57 28 78

E-mail:

info@instamat.nl

Internet: www.instamat.nl

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn in Euro’s en exclusief BTW.

