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  سانت  55با آکس  رایران رادیاتورادیاتور پنلی  کاتالوگ

در سایزهای مختلف موجود است و این رادیاتورها همگیی دارای ریری یاسیان     رادیاتور پنلی ایران رادیاتور

  .اند متفاوت ظرفیت و آکس و ارتفاع هستند ولیان در

پایین است. همانطور که از نام برند این رادیاتورها مشیخ    ایران رادیاتور برند رادیاتورهای اینرسی حراراتی

ر را روی بست های از قبل نصیب شیده اشاشیته و تیراز میی      است ساخت ایران هستند و برای نصب، رادیاتو

  .کنید. پس از آن اقدام به بستن شیر و زانوی قفلی نمایید

 ارتفیاع   متیر و در سیه   سانتی 180سانت الی  60از طول   pkkp 22 برند ایران رادیاتور مدل رادیاتور پنلی

 .در بازار موجود می باشد متر سانتی 60 و 40،55

 مزایای رادیاتور پنلی

 قیمت مناسب

همواره مشتریان سعی در خریدی با کیفیت و با قیمت مناسب دارند و بیه همیین دلییل خرییداران پیس از      

بررسی های اولیه و نهایی خود، از بین تمامی میدل هیا رادییاتور پنلیی را بیرای محییط خیود انتخیا  میی          

 قیمیت  سبب به باشد می تر مناسب آلومینیومی رادیاتور به نسبت ر پنلی ایران رادیاتوررادیاتو قیمت نمایند.

 .آلومینیوم به نسبت فوالد تر مناسب

 ماندااری پوشش رنگی
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 جسی   سیط   بیه  تفنیگ  توسط  دری است وکه رنگ پو الاترواستاتیای به روش جدیدی بنام رادیاتور پنلی

. شود می انجام آمیزی رنگ اپوکسی مانند دیگری روش به ها مدل برخی در. شود می رنگ شود می پاشیده

 .است تر دوام با پنلی رادیاتورهای رنگی پوشش رلت همین به

 زیبایی به سبب یاپارچه بودن

ی رسی  که اکثریت افراد جامعیه بیرای خریید    با اشر از بحث قیمت و پوشش رنگی به مبحث زیباشناختی م

کاال، رالوه بر الویت قراردادن یاسری ویژای های محصول، به زیبایی و تطابق آن دسیتگاه بیه دکوراسییون    

 .منزل نیز فار می کنند

افتنی است که پنل رادیاتور پنلی یاپارچه است و مانند رادیاتور پره ای درز ندارد. همین پنل تخت رادیاتور 

 .شود می  نلی منجر به نظافت راحت تر نسبت به نوع پره ایپ

 ردم نیاز به تهیه وسایل نصب

 هیای  بسیت   داخل کارتن رادیاتور ایران رادیاتور لوازم نصب، درپوش هیواایری، ماسیوره، مییزی رادییاتور و    

 .نیست وسایل این خرید به احتیاج دیگر و دارد وجود دیواری مخصوص

 سازااری با پایج

د، متریال استفاده شده در رادیاتور پنلی است که با مس داخل پایج سازااری دارد و بیه همیین سیبب    فوال

 مطلو  را ایجاد کند ارمایش رادیاتور پنلی از نظر کارکرد با پایج سازااری دارد و میتواند
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 سفید رنگ پنل

 cm 60 ابعاد. عرض

 یک طرف نصب جهات نصب

 ایران رادیاتور برند محصول

 سال 10 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  ایران رادیاتور تحت ضمانت شر

    

 مشخصات کیل. استاندارد کسب کرده
IMS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 

 میل ایران ,اروپا CEاستاندارد  ,18001

  

 ایران کشور سازنده

 cm 10 مشخصات پنل.عمق

  

 2 تعداد کونوکتور

 pkkp22 تیپ

 cm 55 آکس ) مرکز لوله ورودی تا خروجی (

 cm 60 ارتفاع
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https://tasisat.com/company-guarantee/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
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به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخا   تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  ttps://Tasisat.comhآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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