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Global aluminium radiatoren

In de laatste decennia van de vorige

eeuw hebben we geleerd bewuster om

te gaan met energie. In de bouw worden

energiebesparende materialen toe-

gepast. De isolatietechnieken worden

steeds verder verfijnd. Ook bij de

keuze van verwarmingssystemen is

het energieverbruik van doorslag-

gevend belang. Dus laten we HR-

ketels installeren en de radiatoren

voorzien van uitgekiende thermostaat-

regelingen. De materiaalkeuze van

radiatoren heeft tot nu toe zelden ter

discussie gestaan. DRL Swiss Trading

brengt daarin verandering. Onder de

merknaam Global levert ze aluminium

radiatoren waarmee nog meer energie

kan worden bespaard.

Global radiatoren zijn stijlvolle sfeermakers. Ze komen door hun strakke vormgeving uitstekend tot hun recht

in zowel moderne als klassieke interieurs. Global radiatoren vormen een sfeervolle warmtebron in huis of op

kantoor.

Voordelen

In vergelijking met de gebruikelijke stalen radiatoren bieden de Global aluminium radiatoren een aantal 

interessante voordelen. De warmtegeleiding van aluminium is tot vier maal groter. De waterinhoud is veel

kleiner dan van stalen radiatoren. Daardoor reageren ze aanmerkelijk sneller op veranderingen in de warmte-

behoefte, met als positief effect dat het energieverbruik afneemt.

Global radiatoren zijn veel lichter. Gemiddeld wegen ze een derde van het gewicht van stalen radiatoren.

Vanwege dat lage gewicht en de kleine waterinhoud laten Global radiatoren zich probleemloos monteren op

vrijwel alle soorten wanden. En omdat aluminium een hoog corrosiewerend materiaal is, zijn ze bij uitstek

geschikt voor montage in natte ruimtes.

Technische informatie

Global aluminium radiatoren zijn leverbaar in twee modellen. Het model OSCAR is

het verticale en de VIP is het horizontale model. Omdat de radiatoren worden op-

gebouwd uit modules van 80 mm, zijn de mogelijkheden legio. Het model OSCAR

is leverbaar in hoogtes van 1046 tot 2046 mm. Model VIP is leverbaar in hoogtes

variërend van 440 tot 890 mm. Beide types zijn leverbaar in elke gewenste lengte.

Global radiatoren worden geleverd met standaardaansluitingen, links of rechts 

horizontaal. Op aanvraag kan het model OSCAR ook worden geleverd met een

zogenaamde compactaansluiting. Global radiatoren worden standaard wit 

gepoedercoat geleverd. Tegen meerprijs is uitvoering in praktisch elke RAL-kleur 

en de sanitairkleur Pergamon mogelijk.

a c c e s s o i r e s

Handdoekbeugel in chroom

en RVS. Voor VIP/OSCAR

van 4 tot 10 elementen.

Handdoek/kledinghaak in

chroom van 3 cm en 5 cm.


