
KFA Armatura: Grzejnik aluminiowy ADR 500
10-elementowy miedziany

Aluminiowy grzejnik ADR to nowoczesny design, dopracowany w każdym
szczególe. Płaskie fronty poszczególnych członów tworzą wyrazistą, mocno
zarysowaną bryłę. Prosta forma jest nowoczesna, nie narzuca jednak swojego
stylu. Pozwala projektantowi na swobodę w aranżacji i daje szerokie
możliwości komponowania układu funkcjonalnego.

Do wyboru, do koloru
Dostępny w czterech kolorach daje możliwość dopasowania do różnych wnętrz – klasyczna biel
idealnie wpasuje się w styl skandynawski lub klasyczny, czerń oraz grafit podkreślą charakter wnętrz
loftowych, a wyjątkowy odcień miedzi stworzy niepowtarzalny charakter w każdym pomieszczeniu.
Dzięki budowie modułowej, a także dostępnym zestawom w różnych rozmiarach łatwo dobrać moc
grzewczą do potrzeb danego wnętrza

Stalowy czy aluminiowy?
Odporny na korozję z 16-letnią gwarancją.
Grzejniki aluminiowe KFA Armatura są wykonane ze stopów aluminium, miedzi oraz krzemu, a
dodatkowo są zabezpieczane w procesie anaforezy, która ma działanie antykorozyjne. Dzięki temu
będą one wyglądać dobrze przez bardzo długi czas, co daje im w tym przypadku przewagę nad
grzejnikami stalowymi. Ich odporność na korozję pozwala na zamontowanie ich zarówno w obiegu
zamkniętym, jak i otwartym, a także w łazienkach, w których panuje duża wilgoć.

Szybko nagrzewa pomieszczenie.
Aluminium to surowiec, który szybko się nagrzewa i oddaje energię cieplną, dzięki czemu cały
grzejnik nagrzewa się kilka razy szybciej niż stalowy model płytowy lub żeliwny o podobnej mocy i aż
kilkanaście razy szybciej niż w przypadku ogrzewania podłogowego.

Lekki i łatwy w montażu.
Jedną z większych zalet grzejników aluminiowych, która często decyduje o ich zakupie, jest ich waga.
Są one stosunkowo lekkie w porównaniu do grzejników wykonanych ze stali. Dzięki temu montaż
takiego grzejnika jest łatwiejszy.

Może być stosowany w nowymi starym budownictwie.



Występują w formie członów (żeberek), które tworzą pakiety o konkretnych rozmiarach
dopasowanych do wymagań cieplnych pomieszczenia. Ich konstrukcja pozwala bez większych
problemów zamontować je na miejscu starych grzejników żeliwnych – łączy je bowiem wspólny
rozstaw elementów przyłączeniowych.

Współpracuje ze wszystkimi instalacjami.
Grzejnik aluminiowy KFA Armatura można podłączyć do każdej instalacji: miedzianej, tworzywowej
lub stalowej oraz z rur wielowarstwowych
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