
Set URX (stânga)

RAX - reglează temperatura din cameră
RTX - reglează temperatura apei din sistemul de încălzire în pardoseală

Set VHX-DUO (drept) 
cu element de încălzire 
standard (non Danfoss)

Set VHX-DUO

Set VHX-MONO (colț)
încălzire cu element de încălzire 
standard (non Danfoss)

Set VHX-DUO (colț)
cu element de încălzire 
Danfoss (coe� cient 
termic pozitiv)

Alb
RAL 9016 Crom INOX

Seturi URX

Dreapta RAX 013G4007 013G4003 013G4009

RTX 013G4136 013G4132 013G4138

Stânga

RAX 013G4008 013G4004 013G4010

RTX 013G4137 013G4133 013G4139

Seturi VHX-DUO

Colț

RAX 013G4281 013G4279 –

RTX 013G4381 013G4379 –

Drept

RAX 013G4278 013G4276 –

RTX 013G4378 013G4376 –

Seturi VHX-MONO

Colț

RAX 013G4287 013G4285 –

RTX 013G4387 013G4385 –

Drept

RAX 013G4284 013G4282 –

RTX 013G4384 013G4382 –

Seturile Danfoss X-tra Collection™
sunt câștigătoare ale premiului 
„iF design award 2005”

Termostatele living design au interval de reglaj 8-280C
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Danfoss SRL · Șos. Olteniței 208, 077160 Popești-Leordeni, 
România· Tel: +40 31 222 21 01 · Fax: +40 21 22 21 08
E-mail: danfoss.ro@danfoss.com · Website: incalzire.danfoss.com

Danfoss nu poate accepta responsabilitatea pentru erori în cataloage, broşuri şi alte materiale 
tipărite. Danfoss îşi rezervă dreptul de a modifi ca produsele sale fără notifi care. Acest lucru 
se aplică şi produselor deja comandate, cu condiţia ca modifi cările să poată fi  ăcute fără 
a suferi schimbări substanţiale în specifi caţiile deja convenite. Toate mărcile comerciale 
din acest material sunt proprietatea companiilor respective. Danfoss şi emblema Danfoss 
reprezintă mărci comerciale ale Danfoss A / S. Toate drepturile rezervate.

Termostate de radiator 
living design®

RAX
(robinete Danfoss)

RAX-K
(robinete non-Danfoss)

Alb

013G6070 013G6080

Cromat

013G6170 013G6180

Inox

013G6171 –

Negru

013G6075 –

Alb/crom RAL9106

013G6176 –

wwwincalzire.danfoss.com

Economisiți energie, 
bucurându-vă de 
un design elegant 
și confort optim 

Danfos X-tra Collection™



Stil
Acest design este dezvoltat 
de stiliști. Linia de produse a 
fost creată pentru persoanele  
care apreciază soluţiile 
extraordinare și detaliile unice, 
acestea fi ind modalităţile prin 
care dau o tentă personală 
spaţiului din locuinţe.

Individualism
Pentru a obţine un design unic, 
puteţi alege dintre variantele de 
culoare opţiunea care să vă permită 
o combinaţie perfectă. Seturile 
elegante se potrivesc chiar și cu 
radiatoarele cu design sofi sticat, 
pentru baie, holuri sau camere.

Economisire
Casa este locul în care simţim în 
mod special nevoia de armonie 
naturală cu mediul înconjurător. 
Danfoss X-tra Collection™ 
vă permite să menţineţi o 
temperatură constantă cu un 
consum optim de energie.

Seturile complete
X-tra Collection™ sunt destinate 
pentru instalarea pe radiatoare 
de cameră sau tip port-prosop. 
Setul constă dintr-un robinet 
RAX cu senzor termostatic 
living design® și RTX limitator 
de temperatură de retur.

Confort
Încălzirea prin pardoseală 
oferă confortul unei pardoseli 
calde și menţine temperatura 
optimă în cameră. Radiatorul va 
rămâne întotdeauna sufi cient 
de cald, datorită limitatorului 
de temperatură pe retur RTX.

Libertate
Vă simţiţi cu adevărat liber? 
Permiteţi-vă luxul de a 
alege. Cu  VHX-M și VHX-D 
și încălzirea electrică vă 
puteţi bucura de căldură în 
baie, indiferent de sezon.

Încălzire prin pardoseală și 
radiatoare
Baia este un loc de relaxare în care vă puteţi bucura, de 
asemenea, de pardoseli calde și prosoape calde și uscate. 
Prin utilizarea limitatorului de temperatură pe retur RTX, 
se reglează temperatura apei din radiatoare. Astfel acestea 
rămân calde, indiferent de temperatura aerului în baie.
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