Control continuu al
debitului, pe viață.
Garantat.*

Noua gamă de robineți V2000SX și capete termostatice Thera-6
Construită în Europa de o companie cu experiență de 45 de ani în fabricarea de robineți
termostatici, această nouă gamă promite un stil și o tehnologie complet noi.
De fapt, suntem atât de încrezători în calitatea produselor, încât oferim garanție pe
viață pentru acestea*.
Concepută pentru compatibilitate în cel puțin 90% din aplicațiile cu radiatoare,
această gamă oferă liniște instalatorilor și utilizatorilor.
Control continuu al debitului, pe viață.
Aflați mai multe la adresa homecomfort.resideo.com/TRV
* Durata de viață este 10 ani (Thera-6) / 15 ani (gama V2000) de la data de fabricație a produsului.
Garanția face obiectul politicii detaliate de garanție și termenilor de vânzare.
Poate fi supus modificărilor. © 2020 Pittway Sarl. Toate drepturile rezervate.
Acest document conține informații proprietare ale Pittway Sarl și societăților sale afiliate și este protejat de dreptul de autor și
alte legi internaționale. Reproducerea sau utilizarea neadecvată fără acordul expres în scris al Pittway Sarl este strict interzisă.
Marca comercială Honeywell Home este utilizată în baza licenței din partea Honeywell International Inc.

Performanță
continuă.
Garantată.*

Noile capete termostatice Thera-6
Capetele termostatice de radiator nu sunt doar uimitor de compacte și elegant
construite, durabilitatea acestora a fost concepută și testată riguros, fapt ce le
face alegerea ideală pentru aplicațiile de încălzire rezidențială. Precizia ridicată de
reglaj presupune și că acestea respectă standardele cele mai ridicate de eficiență
energetică conform noului EN215.
Pe lângă faptul că sunt produse de durată construite cu materiale de calitate
premium, capetele de radiator sunt livrate cu garanție pe viață*.
Control continuu al debitului, pe viață.
Aflați mai multe la adresa homecomfort.resideo.com/TRV

* Durata de viață este 10 ani (Thera-6) / 15 ani (gama V2000) de la data de fabricație a produsului.
Garanția face obiectul politicii detaliate de garanție și termenilor de vânzare.
Poate fi supus modificărilor. © 2020 Pittway Sarl. Toate drepturile rezervate.
Acest document conține informații proprietare ale Pittway Sarl și societăților sale afiliate și este protejat de dreptul de autor și
alte legi internaționale. Reproducerea sau utilizarea neadecvată fără acordul expres în scris al Pittway Sarl este strict interzisă.
Marca comercială Honeywell Home este utilizată în baza licenței din partea Honeywell International Inc.

Control continuu al
debitului, pe viață.
Garantat.*

Noua gamă de robineți V2000SX
Robineții termostatici de radiator V2000SX sunt cu adevărat versatili, fiind potriviți
pentru cel puțin 90% din aplicațiile de încălzire cu radiatoare.
Echipați cu o gamă largă de presetări pentru debit și acoperind numeroase modele
și tipuri de racorduri, robineții V2000SX sunt perfecți pentru orice instalație, de la
construcții noi la proiecte de modernizare.
Testată dincolo de cerințele standardelor europene de calitate aplicabile, cu
un arc puternic și cu soluția Resideo validată – etanșare cu O-ring dublu, este
concepută să fie durabilă. De asemenea, gama de robineți V2000SX este livrată
cu garanție pe viață*.
Control continuu al debitului, pe viață.
Aflați mai multe la adresa homecomfort.resideo.com/TRV
* Durata de viață este 10 ani (Thera-6) / 15 ani (gama V2000) de la data de fabricație a produsului.
Garanția face obiectul politicii detaliate de garanție și termenilor de vânzare.
Poate fi supus modificărilor. © 2020 Pittway Sarl. Toate drepturile rezervate.
Acest document conține informații proprietare ale Pittway Sarl și societăților sale afiliate și este protejat de dreptul de autor și
alte legi internaționale. Reproducerea sau utilizarea neadecvată fără acordul expres în scris al Pittway Sarl este strict interzisă.
Marca comercială Honeywell Home este utilizată în baza licenței din partea Honeywell International Inc.

