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  ایران رادیاتوررادیاتور پنلی  کاتالوگ

 40،55 ارتفاع  متر و در سه سانتی 180سانت الی  60از طول   pkkp 22 رادیاتور پنلی ایران رادیاتور مدل

 .باشد می موجود بازار در متر سانتی 60 و

 می توان به موارد زیر اشاره کرد : مزایای رادیاتور پنلی ایران رادیاتوراز 

 قیمت مناسب

دلیل اصلی فروش باالی رادیاتور پنلی نسبت به نوع های دیگر قیمت مناسب رادیاتور پنلی است. این مناسب 

 .بودن قیمت رادیاتور پنلی ایران رادیاتور به دلیل قیمت پایین فلز فوالد است

 سازگاری با پکیج

 بته . استت  ب تری برای پکیجزمانی که پکیج جایگزین موتورخانه شد رادیاتور پنلی فوالدی نیز انتخاب مناس

 نمی هیدروژن گاز تولید به منجر آلومینیومی رادیاتور مانند و دارد همخوانی پکیج مس با فوالد که دلیل این

 .کند پیدا نیاز کمتری هواگیری به رادیاتور که شود می باعث پکیج با سازگاری. شود

 ماندگاری پوشش رنگی

و اپوکسی رنگ آمیزی  الکترواستاتیکی به روش های جدیدی از جمله ررادیاتور پنلی ایران رادیاتو بطور کلی

 .و در کوره های صنعتی با حرارت باال پخته می شود. به همین علت پرداخت و رنگ آمیزی جذابی دارد

 زیبایی به سبب یکپارچه بودن

 نظافتت  بته  منجتر  تختت  پنتل  همین. است شیار بدون و تخت ای، پره مدل با مقایسه در پنل رادیاتور پانلی

 تبتدیل  پنلتی  رادیاتورهتای  بترای  مزیت یک به پنل این یکپارچگی. شود می ای پره نوع به نسبت تر راحت

 .است گشته
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 سفید رنگ پنل

 cm 180تا  cm 60از  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 

  ایرانمیل ,اروپا CEاستاندارد  ,18001

  

 ایران کشور سازنده

 cm 10 مشخصات پنل.عمق

  

 2 تعداد کونوکتور

 pkkp22 تیپ

 cm 50 آکس ) مرکز لوله ورودی تا خروجی (
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https://tasisat.com/panel-color/white/
https://tasisat.com/width/60-cm/
https://tasisat.com/nasb-kind/%db%8c%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%b5%d8%a8/
https://tasisat.com/nasb-kind/%db%8c%da%a9-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d9%86%d8%b5%d8%a8/
https://tasisat.com/guarantee-time/10-%d8%b3%d8%a7%d9%84/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
https://tasisat.com/brand-country/iran/
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/
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/
https://tasisat.com/made-in/iran/
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https://tasisat.com/panel-depth/10-cm/
https://tasisat.com/convector-number/2/
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https://tasisat.com/main-type/pkkp22/
https://tasisat.com/main-type/pkkp22/
https://tasisat.com/axe-inlet-pipe-to-outlet/50-cm/
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به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

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

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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