
Spoľahlivá 
regulácia prietoku 
s predĺženou zárukou.*

Nový rad hlavíc Thera-6 a ventilov V2000SX



Rad Thera-6 a V2000SX – s predĺženou zárukou*
Vyrobený v Európe spoločnosťou so 45 ročnými skúsenosťami vo výrobe termostatických 
ventilov a hlavíc, sľubuje bezkonkurenčný štýl a vyhotovenie. Tento rad reprezentuje 
excelentnú hodnotu pre veľkoobchodníkov, predajcov a zákazníkov rovnakou mierou.

Rad ventilov V2000SX

Perfektná voľba  
pre inštalatéra
Rad termostatických radiátorových ventilov V2000SX 
je skutočne viacúčelový a vyhovuje minimálne 90 % 
radiátorových aplikácií.

Vybavený škálou prednastavených prietokov a pokrývajúci 
veľké množstvo modelov a typov pripojenia je V2000SX 
perfektný pre každú inštaláciu od novostavieb až po 
rekonštrukčné projekty.

Testovaný nad rámec požiadaviek platných európskych 
kvalitatívnych noriem. Vyniká silnou pružinou a osvedčeným 
dizajnom dvojitého o-krúžku od spoločnosti Resideo. 
Ventily sú navrhnuté s dôrazom na životnosť. V2000SX je 
podporený predĺženou zárukou.*

Zistite viac:
homecomfort.resideo.com/trv

Resideo s.r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava, Slovakia
+421 2 322 622 11
consumersupportsk@honeywellhome.com
homecomfort.resideo.com/sk

*  Predĺžená záruka je 10 rokov (pre hlavicuThera-6) a 15 rokov (pre ventily radu V2000SX) od dátumu výroby. 
Na záruku sa vzťahujú podrobné záručné podmienky a predajné podmienky spoločnosti Resideo.
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Trvalá regulácia prietoku po celý život.

Regulačná hlavica Thera-6 TRV

Skvelý vzhľad, ktorý vydrží
Termostatická radiátorová hlavica Thera-6 nie je iba úžasne kompaktná a krásne 
vyzerajúca, bola aj starostlivo kompaktne navrhnutá a testovaná na trvanlivosť, 
čo z nej robí ideálnu voľbu pre vykurovacie aplikácie pre domácnosť.

Jej presnosť regulácie znamená, že spĺňa aj najvyššie štandardy energetickej 
efektívnosti novej EN 215.

Použitie materiálov prémiovej kvality pri jej výrobe umožňuje, že na ňu 
poskytujeme predĺženú záruku.*


