α

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΛΕΥΚΟ - ΜΑΥΡΟ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης του Γερμανικού κατασκευαστικού
οίκου INFRANOMIC προσφέρονται σε πλήρη γκάμα με τιμές
κατανάλωσης από 200 έως 900Watt. Διακρίνονται για τον απλό και
διαχρονικό σχεδιασμό τους και μπορούν να τοποθετηθούν κομψά σε
κάθε χώρο. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε λευκό ή μαύρο φόντο.Τα
προϊόντα καλύπτονται από 5ετή εγγύηση αντικατάστασης και πληρούν
τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του οργανισμού TUV. Το
κρύσταλλο ασφαλείας κατασκευασμένο από την Wolff+Meier GmbH Co.
KG πληροί την κατηγορία προστασίας IPX4 από εκτινασσόμενο νερό και
είναι ανθεκτικό σε εκδορές, όξινα υλικά και κρούσεις.

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ RAL ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δώστε χρώμα στο σπίτι σας
Επιτέλους το θερμαντικό πάνελ μέσα στο σπίτι σας δεν αποτελεί ξένο
σώμα. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση του πάνελ Infranomic με
ευελιξία στο εκάστοτε περιβάλλον του χώρου σας. Επιλέξτε για παράδειγμα
μια από τις αποχρώσεις RAL η οποία ταιριάζει αρμονικά στο χώρο σας. Θα
κατασκευάσουμε το μοντέλο που επιλέξατε ακριβώς στο χρώμα αυτό.
- Ή είστε λάτρης των πρωτότυπων ταπετσαριών;
Μπορείτε να μας αποστείλετε ένα δείγμα και θα κατασκευάσουμε το πάνελ
Infranomic ακριβώς σύμφωνα με το αυτό το δείγμα.

ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Καθαρό είδωλο χωρίς θάμπωμα
Οι καθρέφτες Infranomic έχουν σχεδιαστεί για χρήση και στο
μπάνιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η συσκευή είναι ενσωματωμένη στον καθρέφτη. Η λύση αυτή εξοικονομεί χώρο και θα σας
δώσει μια καθαρή εικόνα. Ο καθρέπτης δεν μπορεί να θαμπώσει!

ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΕΙΚΟΝΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τη διακόσμηση των Infranomic, μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα από μια
ευρεία λίστα φωτογραφιών. Η γκάμα περιλαμβάνει φωτογραφικά και ζωγραφικά
μοτίβα τα οποία δίνουν σε κάθε χώρο σας ένα ξεχωριστό χαρακτήρα.
Εάν η επιλογή των θεμάτων δεν είναι της αρεσκείας τότε μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε το δικό σας σχέδιο. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι επαρκής
ανάλυση της εικόνας είναι 5megapixels.
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