En skönare värme

Den sköna värmen
för dina handdukar
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Innehåll

Handduksvärmaren
Produkten
infraSWISS handduksvärmare ger en behaglig
värme i ditt badrum och gör dina frottéhanddukar härligt mjuka. Du kan inte undgå att känna
det!
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Hållbar innovationsteknologi
Innovationsteknologin
infraSWISS handduksvärmare kan lätt installeras i varje
badrum oavsett vilket uppvärmningssystem du har. Snabbt
och problemfritt!

Produktprogram
Elegant design och skön värme i ditt badrum. Vi hjälper
gärna till.

14

08–13

Här finner du oss
InfraSWED AB
Åsvägen 11, 183 30 Täby
08 – 544 751 00
Svensk generalagent
Slå en signal och avtala en tid. Vi ser fram emot ditt besök.

Kliv in i badrummet och upplev en
härlig känsla av välbefinnande och
värme och njut av att få uppvärmda
handdukar efter badet.
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Handduksvärmaren

Produkt

Infravärme

infraSWISS handduksvärmare värms upp blixtsnabbt och
ger samtidigt ditt badrum en skönare värme för ökat välbefinnande. Oavsett om du föredrar diskreta färger eller
fastnar för spegelblankt svart, har alla våra handduksvärmare en vacker design och kan tack vare de varierande
storlekarna och den tunna profilen utan svårigheter installeras och harmoniera med varje badrum. Panelen av härdat glas ger ett elegant intryck och är lekande lätt att sköta.
Dessutom kan den byggas in i liv med väggen. Beroende
på modell kan flera handduksstänger monteras - med enkel stång eller med dubbla stänger, i rundad eller i elegant
kantig design.

Den behagliga värmen från infraSWISS handduksvärmare är baserad
på infraröd strålning. Därför är det
inte bara luften som värms upp, utan
i första hand materia och föremålen
runt omkring dvs. tak, väggar, golv
och möbler. Värmen från föremålen
i rummet sprids praktiskt taget utan
förlust, vilket bidrar till ett jämnare
och behagligare inomhusklimat både
för människor och husdjur.

Schweizisk tillverkning

Spara energi utan att dra
ned på komforten
infraSWISS handduksvärmare utstrålar en underbart
skön värme och förvandlar
ditt badrum till din egen
relax-avdelning.

infraSWISS handduksvärmare är inte beroende av ditt
befintliga uppvärmningssystem. Just i övergångstiden till
den kallare årstiden, eller under svala sommardagar, då
du stängt av centralvärmen, sprider handduksvärmaren
en skön värme i ditt badrum.
infraSWISS handduksvärmare kan givetvis också installeras i kök och grovkök, både i villan och i hotellanläggningar.

infraSWISS handduksvärmare tillverkas i elegant design av material av
högsta kvalitet och med ett brett produktprogram. Produkten utvecklas
och tillverkas i Schweiz.

Hållbar innovationsteknologi

06

Hållbarhet

Teknologi

Vår uppvärmningsteknologi bygger
på att utveckla produkter med lång
hållbarhet och en garanti för att de
har hög säkerhet. Samtidigt tar vi vårt
ansvar gentemot miljön.

infraSWISS handduksvärmare värms upp på mycket kort
tid och är mycket effektiva. De uppvisar redan vid ett mycket lågt energiuttag en enastående god värmespridning.

Den moderna teknologin bakom infraSWISS produkter bidrar till mycket
låg energiförbrukning. Den förlustfria
värmeöverföringen och den korta reaktionstiden borgar för ett minimalt
utnyttjande av de ekologiska resurserna.
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Kvalitet
infraSWISS handduksvärmare ger ett behagligare rumsklimat och därmed ökat välbefinnande. Du besväras varken
av störande ljud, damm, sot eller av CO2-utsläpp. Samtliga
modeller är mycket driftsäkra och energisnåla. De är lätta
att sköta och kan ställas in efter dina egna önskemål.

Rådgivning
Vi lägger stor vikt vid att kunna erbjuda sakkunnig rådgivning och kommer gärna hem till er för att i lugn och ro gå
igenom ert behov av värme – antingen det gäller en handdukstork eller en komplett värmeinstallation.

Enkel installation
infraSWISS handduksvärmare är lätta att montera, det
enda du behöver är ett vanligt 230V-uttag. I leveransen
ingår fästen för väggmontering.

infraSWISS handduksvärmare har en tidlös,
vacker design och kan
utan problem integreras i varje badrum tack
vare ett modellprogram
med varierande storlekar, former och färger.
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Produktprogram
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Handduksvärmare med stång
Modell DOLANO

400SL H

500SL H

600 H

600ML H

Modell Quattro

400SL H

500SL H

600 H

600ML H
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Handduksvärmare med stång
900 H

900ML H

Tillbehör

Handduksvärmare utan ram / Värmeelement
1100 H

Artikel-nr.

Beteckning

Dimensioner

Effekt i watt

Färg

84 01 02

infraSWISS 400SL H vit

300x1200

290 W

vit

84 01 03

infraSWISS 500SL H vit

300x1800

440 W

vit

84 01 04

infraSWISS 600 H vit

610x1000

530 W

vit

84 01 07

infraSWISS 600ML H vit

500x1200

530 W

vit

84 01 05

infraSWISS 900 H vit

610x1380

750 W

vit

84 01 08

infraSWISS 900ML H vit

500x1700

750 W

vit

84 01 06

infraSWISS 1100 H vit

610x1710

950 W

vit

84 02 02

infraSWISS 400SL H svart

300x1200

290 W

svart

84 02 03

infraSWISS 500SL H svart

300x1800

440 W

svart

84 02 04

infraSWISS 600 H svart

610x1000

530 W

svart

84 02 07

infraSWISS 600ML H svart

500x1200

530 W

svart

84 02 05

infraSWISS 900 H svart

610x1380

750 W

svart

84 02 08

infraSWISS 900ML H svart

500x1700

750 W

svart

84 02 06

infraSWISS 1100 H svart

610x1710

950 W

svart

Tillbehör handduksvärmare
900 H

900ML H

1100 H

Artikel-nr.

Beteckning			

Färg

94 01 02

Bath towel rails DOLANO SL 30			

krom

94 01 08

Bath towel rails DOLANO SL dubbel 30 		

krom

94 01 11

Bath towel rails DOLANO ML 50 		

krom

94 01 12

Bath towel rails DOLANO ML dubbel 50			

krom

94 01 04

Bath towel rails DOLANO 61

krom

94 01 03

Bath towel rails DOLANO dubbel 61			

krom

94 01 09

Bath towel rails DOLANO passar typ 600H / klistrad

krom

94 01 10

Bath towel rails DOLANO passar typ 900H / klistrad

krom

94 02 01

Bath towel rails Quattro SL 30		

ädelstål

94 02 02

Bath towel rails Quattro ML 50		

ädelstål

94 02 03

Bath towel rails Quattro 61		

ädelstål
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Termostater / Styrning av handduksvärmare
Artikel-nr.

Beteckning

92 03 13

RDE 10 klocktermostat

Färg
vit

Digital klocktermostat/rumstemperaturregulator med sänkning av natt-temperaturen, veckoprogram/separat dagprogram (frostskyddsfunktion), fritt valbara tider för varje dag (med
blockbildning), två inställbara temperaturer (komfort/natt), kommer/går-funktion, till/frånomkopplare.

93 02 04

UP ECO Energisparströmbrytare Kopplingsur

vit

94 02 05

AP ECO Energisparströmbrytare Kopplingsur

vit

Energisparströmbrytaren (Feller) med det integrerade kopplingsuret kan valfritt ställas in på
15-60 minuter. När den förinställda tiden löpt ut kopplas handduksvärmaren automatiskt
från. Genom att trycka på strömbrytaren kopplas värmen på. När handduksvärmaren är i
drift, lyser kontrollampan i tangenten.

93 02 06

Zeptrion kopplingsur

Kopplingsuret kan programmeras med valfria till- och frånkopplingstider.

vit

Modell Quattro

Modell Dolano
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Svensk generalagent

Svensk generalagent
InfraSWED AB
Åsvägen 11
183 30 Täby
T 08 – 544 751 00
info@infraswed.se
www.infraswiss.com
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