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A természet tökéletességével

Aligha találunk még egy olyan rendszert, amely a természethez hasonló gazdagsággal és egyedülállóan eredeti megoldásokkal

rendelkezik. Az innovatív perspektíva és gondolkodásmód az alapja annak a természetes fejlődésnek, mely a csőfűtőtest-

programunk – úttörő – technológiai és formai megoldását szolgálja. Az alkalmazott műszaki megoldások, hatékonyan egyesítik a 

tudatosságot és a gazdaságosságot, s így a jövőben is, a fűtéstechnika bármilyen kihívásának eleget tesznek.
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heatingthroughinnovation. – Fedezze fel velünk a meleg teljesen megújult világát. A mindig aktuális csőfűtőtest-programunk 

nem csupán innovatív konstrukciókat egyesít első osztályú megoldásokkal, hanem egyedülálló szolgáltatásunkkal biztosítjuk 

Önnek azokat az előnyöket, melyeket mindig is elvárhat tőlünk. A formagazdag design szinte kínálja a kreatív fürdőszobai megoldá-

sokat. Engedje, hogy innovatív fürdőszobai fűtőtestkínálatunk ösztönözhesse Önt az elkövetkező időkben. 

Magasabb műszaki színvonal. Magasabb szolgáltatási minőség.
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formagazdagság,
elegancia,
funkció.

DELLA.
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DELLA. 

A DELLA  csőfűtőtest klasszikus és elegáns 

designnal rendelkezik. A fürdőszobai fűtőtestek 

fi gyelemfelkeltő külsőt és rendkívüli kényelmet 

kölcsönöznek a fürdőszobának.

A DELLA modell: alap kivitel*

* A méretek mm-ben.

400, 500, 600, 750, 900

 714 1134 1764

Részletek:
A DELLA, mint alap kivitel.

A termék jellemzői
A mértéktartó 
vízszintes fűtőcsövek 
kiválóan alkalmasak 
a kéztörlők és 
törölközők tárolására 
és szárítására.
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DELLA WAVE.

Egyszerű,
klasszikus,

lendületes.

A termék sajátosságai
A fűtőcsövek elrendezése
tudatos változatosságot mutat.
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A DELLA WAVE modell: alap kivitel*

* A méretek mm-ben.

399, 498, 596, 742, 887

 714 1134 1764

Részletek:
A DELLA WAVE dinamikusan
formált csöveivel.

DELLA WAVE.

A DELLA WAVE  modell különlegessége összetéveszthetetlen 

lendületében rejlik. A visszafogott megjelenést ötvözi a feltűnő 

sajátságokkal.
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