ALGEMEEN
NIEUW!
NERA

De EZ-Line bestaat uit een aantal modellen badkamerradiatoren, de CALDA,
VENA, NERA en NOLA. Elk model heeft zijn eigen onderscheidende karakter.
Alle modellen zijn alleen leverbaar in de genoemde maten en kleuren. Door de
keuze te maken voor een beperkte maatvoering en alleen 2 kleuren per model,
kunnen deze kwalitatieve hoogwaardige producten aantrekkelijk worden
geprijsd. Naast de radiatoren hebben wij ook gelijk een aantal combinatie
mogelijkheden opgenomen wat betreft toebehoren. Voor meer mogelijk
heden over de toebehoren verwijzen wij u naar onze prijslijst.

VENA

-	6 aansluitingen, inclusief
een middenaansluiting
-	leverbaar in de kleuren wit en
DRS1, een ruwe lak in grijstint

- 4 aansluitingen

-	ronde collectorbuizen met
rechte ronde buizen

- leverbaar in de kleuren wit
en antraciet metallic
- ronde collectorbuizen
met rechte ronde
opliggende buizen

NIEUW!
NOLA

CALDA

-	6 aansluitingen, inclusief
een middenaansluiting
-	leverbaar in de kleuren wit
en antraciet metallic
- D-vormige collectorbuizen
met rechte ovale tussenliggende buizen

-	6 aansluitingen, inclusief
een middenaansluiting
-	leverbaar in de kleuren wit en
DRS1, een ruwe lak in grijstint
-	ronde collectorbuizen met
gebogen ronde buizen

CALDA
De CALDAis opgebouwd uit twee verticale D-vormige collectorbuizen met daartussen
rechte ovale horizontale buizen. De Calda is uitsluitend leverbaar in de kleuren sanitairwit
en antraciet metallic. Standaard is deCALDA voorzien van 6 aansluitingen ½ “. Indien
de 50mm onderaansluiting niet wordt gebruikt dan geeft het onderste element minder
warmte af dan de overige elementen. Het onluchtingsventiel en ophangmateriaal worden
standaard meegeleverd. Het ophangmeteriaal bestaat uit kunststof consoles. Bij radiatoren
in de kleur sanitairwit zijn de consoles wit en bij radiatoren in de kleur antraciet metallic
zijn de consoles verchroomd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende
voorbehandeling en wordt gelakt met een poederepoxylak. Alle genoemde afgiftes zijn
conform EN442.
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VENA
De VENA is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met daarop rechte
horizontale buizen. Deze horizontale buizen hebben een diameter van 25mm.
De VENA is uitsluitend leverbaar in de genoemde maten. De VENA is voozien van
4 aansluitingen ½”. Het ophangmateriaal is in de kleur van de radiator en wordt
samen met de ontluchting standaard meegeleverd. Na fabricage ondergaat de radiator
een roestwerende voorbehandeling en wordt gelakt met een poederepoxylak. Dit model
is uitsluitend leverbaar in de kleuren Sanitairwit en Antraciet Metallic. Alle genoemde
afgiftes zijn conform EN442.
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NIEUW! NERA
De NERA is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met een diameter van
40mm. Tussen de collectorbuizen zitten rechte horizontale buizen. De horizontale buizen
hebben een diameter van 20mm. De NERA is uitsluitend leverbaar in de genoemde maten
en kleuren. De NERA is voorzien van 6 aansluitingen ½”. Indien de 50mm onder aanslui
ting niet wordt gebruikt dan wordt deze onderste buis niet volledig warm. De ontluchting
en de ophanging worden meegeleverd. De ophanging bestaat uit kunststof consoles.
Bij witte radiatoren zijn de consoles ook wit. Bij de gekleurde radiator zijn de consoles
verchroomd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende voorbehandeling
en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Alle genoemde afgiftes zijn conform EN442.
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NIEUW! NOLA
De NOLA is opgebouwd uit twee verticale ronde collectorbuizen met een diameter van
40mm. Tussen de collectorbuizen zitten gebogen horizontale buizen. De horizontale
buizen hebben een diameter van 20mm. De NOLA is uitsluitend leverbaar in de genoemde
maten en kleuren. De NOLA is voorzien van 6 aansluitingen ½”. Indien de 50mm onder
aansluiting niet wordt gebruikt dan wordt deze onderste buis niet volledig warm.
De ontluchting en de ophanging worden meegeleverd. De ophanging bestaat uit kunst
stof consoles. Bij witte radiatoren zijn de consoles ook wit. Bij de gekleurde radiator
zijn de consoles verchroomd. Na fabricage ondergaat de radiator een roestwerende
voorbehandeling en wordt gelakt met een poeder-epoxylak. Alle genoemde afgiftes zijn
conform EN442.
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TOEBEHOREN
De CALDA, VENA, NERA en NOLA kunnen worden gecombineerd met ver
schillende soorten aansluitsets en accessoires. Kijk voor een volledig overzicht
in onze prijslijst. Een aantal mogelijkheden stellen wij alvast voor.

TWIN VALVE

TW.HA

SM.HA

SMART

CYLINDER
TW.RE

SM.RE

CY.HA

CY.RE

TW.HA

Haaks (TW.HA) / Recht (TW.RE)
thermostatisch aansluitblokTwin
Valve in verchroomde uitvoering
met 50mm aansluitmaat, aanvoer
zit aan de rechterzijde. Levering is
inclusief thermostaatkop.

SM.HA

Haakse (SM.HA) / Rechte (SM.RE)
aansluitset Smart in
verchroomde uitvoering
bestaande uit:
- 1 handbediende
radiatorafsluiter
- 1 retourafsluiter

LET OP, niet te combineren met
de VENA.

ROZETTEN

CY.HA

Haakse (CY.HA) / Rechte (CY.RE)
aansluitset Cylinder in
verchroomde uitvoering
bestaande uit:
- 1 handbediende
radiatorafsluiter
- 1 retourafsluiter

Set verchroomde overbuizen
(160mm) en een rozet voor
50mm aansluiting, tot en met
een buisdiameter van 16mm.

Rozet 50
Rozet

Set losse verchroomde rozetten
en overbuizen (160mm), tot en
met een buisdiameter van 16mm.

OVERBUIZEN

HANDDOEKKNOP
KNOPRVS

Handdoekrek RVS geborsteld (REKRVS) /
gepolijst (REKRVSFG) t.b.v. buisradiatoren.
LET OP, niet te combineren met de NOLA.

KNOPRVSG

REKRVS

REKRVSG
Handdoekknop RVS geborsteld
(KNOPRVS) / gepolijst (KNOPRVSG)
t.b.v. buisradiatoren.

HANDDOEKREK

Zo mooi kan warmte zijn!

Instamat
Warmtetechniek BV
Spinfondsweg 15
8171 NT Vaassen
Postbus 116
8170 AC Vaassen
The Netherlands
Tel.:

+31 (0) 578 57 49 49

Fax:

+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.

