
VARMA HÄLSNINGAR FRÅN LETTLAND

Glas värmare





VARMA HÄLSNINGAR FRÅN LETTLAND

• IR och nanoteknik

• Säkehet

• Ekologiskt

• Europeisk kvalite

• Låg ström förbrukning

• Design som är anpassad för dig

• Olika färger





VARMA HÄLSNINGAR FRÅN LETTLAND

• Säkerhet - Ett av våra främsta mål när vi skapade glasvärmarna. Produkten har byggts i samma 

teknik som balustrådar för flerlagringsbyggnad. Vid fall av förblir glasskivorna hela och skadar 

inte någon.

• Ekologiskt - Vi använder material som kan återvinnas och tar inte resurser som inte kan förnyas. 

Vår produktion är nästan utan restprodukter.

• Strömförbrukningen av glasvärmaren är mycket låg. Standard stor värmare använder 65 W 

energi..

• Din egen design gör att du känner dig speciell. Du kan delta i skapandet av din egen produkt. Vi 

kan skriva ut på glaset med en högsta upplösning tack vare de senaste skrivhuvudena på vår 

skrivare och nano-färgpigment som vi använder.

• Olika storlekar gör att den kan passa på alla platser. Alla värmare har standardbredd 500 mm, 

men längden kan väljas. Det är möjligt att lägga till 250 mm steg. Maximal storlek 1750mm.





TEKNISKA DATA

• Härdat glas 5 + 5 mm

• Storlek - från 500 x 500 to 
1750 x 500 mm, tjocklek 10,5 
mm

• Vikt - från 6 kg to 22 kg

• Ström förbrukning - från 65 W 
till 260 W

• Hållarna gjorda av rostfritt stål

• Strömförsörjning 220 volt





STANDARD FÄRG VAL
Vi erbjuder 12 färger som standard



SPECIAL GJORDA TORKARE
Exklusiv linje av torkare för dina behov.

Tillverkade i din färg från Pantone.



DOM MEST POPULÄRA STORLEKARNA

Tre storlekar som kan passa i alla utrymmen av
din bostad



SPECIELLA STORLEKAR
Storlek av torkaren can anpassas för dina behov



FÖR ALLA PLATSER DÄR

VÅTA HANDDUKAR BEHÖVER TORKAS

Köket
Speciellt utformade torkare med laminerad tapet på insidan




