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ДЕРЕВ’ЯНІ РЕШІТКИ 
СARRERA 
Для внутрішньопідлогових конвек-
торів дозволяє розширити варіації 
в оформленні інтер’еру приміщень, 
зробити опалювальний прилад не 
просто складовою частиною систе-
ми опалення, а частиною дизайну 
з можливостями трансформації під 
різні задачі в інтер’ерах.
Декоративні решітки представлені 
широким модельним рядом від єкс-
клюзивних комплектів з штучного 
каменю,  дерев’яних з твердих порід 
деревини, до стандартного виконан-
ня з алюмінієвого профілю на гнучкій 
ленті та пружинній стяжці

ДЕРЕВ’ЯНІ  РЕШІТКИ WR ТА 
КОМПЛЕКТИ S
- виготовляються з натурального 
дерева твердих порід
- можуть виконуватись у різних роз-
мірах в ширину та довжину
- ламелі решітки мають заокруглені 
кути
- можливе фарбування як рамки так 
і решітки 
- мають поперечне виконання 
ламелей
- підходять до конвекторів 4S, S, SE, 
C, висотою корпусу від 75мм

РЕШІТКИ CARRERA HI-TECH
стильна решітка на еластичній пластиковій 
стрічці. Застосовується в конвекторах мо-
делей 4S, S, SE, C висотою корпусу 90мм і 
120мм будь-якої ширини. 

РЕШІТКИ CARRERA З ДЕКОРАТИВ-
НОГО КАМЕНЮ: можлива установка в кон-
вектори моделі S з висотою корпусу 90мм і 
120мм. Допустима ширина: 230мм і 300мм.

СТАНДАРТНІ РЕШІТКИ CARRERA
мають 2 варіанти виконання: поперечні та по-
здовжні. Застосовуються в конвекторах мо-
делей S, C, і M будь-якої висоти і ширини.

РЕШІТКИ CARRERA МОДЕЛІ С 
комплектація внутрішньо підлогових конвек-
торів без декоративного куточка. Подальша 
установка рамки або декоративного куточка 
неможлива.

РЕШІТКИ CARRERA МОДЕЛІ М  
модель внутрішньо підлогового конвектора з 
декоративним куточком в конструкції корпусу. 
Куточок поставляється разом з конвектором і 
є його невід’ємною частиною. 

КОМПЛЕКТ S складається : з декоратив-
ної змінної рамки та решітки. За допомогою 
рамки приховується стик між покриттям 
підлоги та корпусом конвектора, після чого 
конвектор виглядає гармонійно в інтер’єрі. 
Рамка встановлюється поверх чистової 
підлоги. Даний комплект встановлюється 
тільки під Конвектори Carrera з індексом 
S, не встановлюється в інші моделі конвек-
торів CARRERA.

- з індексом ZN - має 
ширину профілю 10мм і 
забезпечує приховуван-
ня стику між покриттям 
підлоги і корпусом кон-
вектора 5мм.
- з індексом ZL - збіль-
шена ширина профілю 
становить 20мм і прихо-
вує стик між покриттям 
підлоги і корпусом кон-
вектора до 15мм.
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СТАНДАРТНІ КОЛЬОРИ ПАЛІТРИ RAL 
пофарбування по індивідуальному замовленню

В стандартній комплектації решітка кольору Сатин.

- з індексом ZN - має 
ширину профілю 10мм і 
забезпечує приховуван-
ня стику між покриттям 
підлоги і корпусом кон-
вектора 5мм.
- з індексом ZL - збіль-
шена ширина профілю 
становить 20мм і прихо-
вує стик між покриттям 
підлоги і корпусом кон-
вектора до 15мм. Конвектор М

висота 65мм
Конвектор С
висота 65мм

Конвектор C 
висотою 90мм
 та 120мм

Увага! Зразки кольору можуть відрізнятися від оригіналу через особливості передачі кольору. Кольори вказані в озна-
йомлювальних цілях.


