
Ляти под налягане алуминиеви радиатори

ElEgancE 2.0



стойностите на отоплителната мощност 

са съгласно Европейска норма UNI EN 442-2

• The radiators are assembkd from 4 o 12 elements. 

позволява на топлия въздух да достига центъра на помещението.

Заоблената му форма и липсата на заострени краища гарантира

Elegance 2.0 е радиатор изработен от лят под налягане алуминий,
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Топлинна

мощност EN442
Δ t= 50 K 
Watt/eлем.

 Elegance 2.0 is a die-cast aluminum radiator characterized by 
an elegant and harmonious design, combining aesthetic and 
functionality in one product. 

His round and edge-free shape gives a great aesthetic refinement 
and guarantees high safety in case accidental impact. 
With its specific technical conformation with three front fins 
conveying hot air towards the centre of the room, this radiator 
offers great comfort and high performances, further to a 15 years 
warranty. 

Thanks to its modularity from 4 to 12 sections, Elegance 2.0 perfectly 
suits any living environment, either modern, minimal or classic.

F.I.R. Fabbrica Italiana Radiatori S.r.l.
Via Ponte Alto, 40-41011 Campogalliano (Modena) Italia

www.radiatori-pasotti.it
info@radiatori-pasotti.it

Технически данни

• 15 years warranty 

• The standard colour is RAL 9010 Pasotti
• The maximum operating pressure is 600 kPa (6 bar) 
• Thermal output complies with the European standard UNI EN 442-2

Алуминий, лят под налягане
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съчетаващ естетиката с функционалността в един продукт. 

 

конструиран с високи термични и механични характеристики.

 по EN 422/2

Подходящ е и за работа при ниски температури. Сертифициран е

Радиаторът има характерен елегантен и хармоничен дизайн,

безопасност на жилищното пространство.

Специфичната му изработка с три фронтални оперения,

Този радиатор предлага висок конфорт и технически показатели 

съчетани с 15 годишна гаранция.

Радиаторът подхожда на всякаква жилищна среда - както 

модернистична, така и минималистична или класическа.

Модел Топлинна

мощност EN442
Δ t= 30 K 
Watt/eлем.

работно налягане макс. 600 kPa (6 bar)

стандартен цвят RAL 9010 Pasotti

15 години гаранция


