Elektromos

FŰTŐPANELEK

noirot.hu

Ismerje meg

Nézze meg

a Noirot elektromos fűtőpaneleket

hol készülnek a csúcskategóriás
Noirot fűtőpanelek

Energiatakarékos és költséghatékony fűtési megoldások, családi házak, lakások és üzlethelyiségek fűtésére. A Noirot
elektromos fűtőpanel mára egyet jelent a valódi európai minőséggel. Termékeink egyedülálló módon ötvözik a skandináv és francia dizájnt a legkorszerűbb technológiákkal.

5. oldal

6. oldal

SPOT-D

OLERON

A Noirot SPOT-D elektromos fűtőpanel,
letisztult designja ideális választás
mindazoknak, akik költséghatékony mégis
energiatakarékos megoldást keresnek.

Ismerje meg Ön is az elektromos
törölközőszárító radiátorok legújabb
generációját. A Noirot Oleron egyedi módon
ötvözi a funkciót és a maximális teljesítményt.

7. oldal

Termékeink
minden
komponense
100%ban európai fejlesztés és gyártás eredménye. Elektromos fűtőpaneleink a legmagasabb minőségellenőrzés mellett készülnek. A
Franciaországban található gyártósorok munkáját a kisfilmben látható, a fűtéstechnikában egyedülálló kutató laborunk támogatja.
Pillantson bele Ön is a Noirot termékfejlesztési
folyamataiba!

Online

termékregisztráció

8. oldal

Próbálja ki a Noirot legújabb
fűtőpanel kalkulátorát

MELODIE

AXIOM

A MELODIE termékcsoport széles méret
és teljesítményválasztékában biztosan
megtalálja az ideális fűtőpanelt. Ötvözi a
skandináv designt és a valódi minőséget.

Az AXIOM termékcsalád a francia
formatervezést és innovációt képviseli az
elktromos fűtés világában. Antracit és matt
fehér színekben, jelenlét érzékeléssel!

9. oldal

Ne felejtse el regisztrálni a megvásárolt Noirot terméket online felületünkön a kiterjesztett garanciáért. Amennyiben elvégzi a termék online regisztrációját, nem szükséges a számla eredeti példányát és
a garanciajegyet sem megőrizni. Az egyedi matrica
azonosítóval mindent tudunk kedvenc készülékéről!

Néhány adat megadásával kiszámolhatja a helyiség hőigényét, meghatározhatja a helyiségbe
beépítendő elektromos fűtőpanel teljesítményét.
Kérjük vegye figyelembe, hogy számított értékek
tájékoztató jellegűek. A kapott eredmények nem
minősülnek professzionális energetikai számításnak és / vagy ajánlattételnek.

noirot.hu/garancia

noirot.hu/kalkulator

10. oldal

Díjmentes házhozszállítás országosan
6000Ft értékhatár felett
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CORELIA

R21

A beépített termosztátos CORELIA
elektromos törölközőszárító radiátor
segítségével biztosítható akár nagy
alapterületű fürdőszoba önálló fűtése is.

A R-21 alacsony felületi hőmérsékletű
és ütésálló. Lekerekített éleivel még
biztonságosabbá teheti a gyerekszobát
vagy akár a nappalit.

Cégünk folyamatos raktárkészletet biztosít az év folyamán és a
fűtési szezonban is. Általánosan a megrendelést követő munkanapra vagy
maximum 2 munkanapon belül kiszállítjuk a megrendelet termékeket.
Márkaboltunkban is folyamatos raktárkészlettel, tervezési és
tanácsadási szolgáltatással várjuk tisztelt ügyfeleinket.
Szállításban partnerünk a GLS. A futároknál bankkártyával is fizethet!
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Spot-D

A vadonatúj RX Silence® az iparág
legfejlettebb elektromos fűtőbetétje

elektromos fűtőpanel

Gyorsabb, energiatakarékosabb és halkabb, mint az egyszerű kerámia fűtőelemek. A precízen megmunkált egykomponensű alumínium-monoblokk fűtőbetét extrém gyors
felfűtést, hangtalan működést biztosít, emellett porálló és
fröccsenő víz ellen is védett.
Bizonyára Ön is hallott már hőtágulástól kattogó elektromos
fűtőtestet vagy skandináv fűtőpanelt. A Noirot szabadalmaztatott fűtőbetétje a legkisebb hanghatás nélkül üzemel, minden eddiginél magasabb hatásfok elérése mellett.

Mobil fűtőpanelként
is használható
Elegáns és költséghatékony megoldás kis és nagy helyiségekbe is.
A NOIROT SPOT-D elektromos fűtőpanel letisztult designja ideális
választás mindazoknak, akik költséghatékony mégis energiatakarékos megoldást keresnek. Széles teljesítményválaszték biztosítja,
hogy könnyedén megtalálja az adott helyiség hőigényének megfelelő
elektromos radiátort. Formavilága modern és klasszikus környezetben
is megállja a helyét.
A SPOT-D elektromos radiátorok már az iparág csúcskategóriás fűtőbetétjével rendelkeznek. A hagyományos elektromos fűtőpanelekkel
ellentétben tökéletesen hangtalan. Használata hálószobában és gyerekszobában is ideális választás.

Beépített digitális termosztát

Maximális komfortérzet
a tökéletes pillanatokért

A SPOT-D elektromos radiátorok digitális
termosztáttal vannak szerelve, így nem
jelent plusz költséget a helyiség hőmérsékletének pontos beállítása. A programozási funkciók használatával további
megtakarítások érhetőek el. A gyermekzár
funkció nem csupán a gyerekszobában, de
vendéglátó egységekben, szállodákban is
hasznos és elengedhetetlen.

1°C fok is sokat számít. Az emberi test a legkisebb hőmérséklet
változást is érzékeli, legyen szó akár egy kis huzatról vagy akár egy
hidegebb sarokról a szobában. Ezért fontos az ideális hőmérséklet fenntartása minden pillanatban melyet otthon töltünk.
A NOIROT fűtőpanelek irányított hőleadása biztosítja, hogy a meleg levegő egyenletesen és mindenhova eljusson a helyiségen
belül, mégse pazaroljunk energiát vagy fűtsük túl a helyiséget.
Mindezeken felül termékeink a legszigorúbb előírásoknak megfelelően, ablaknyitást érzékelő szoftverrel is fel vannak szerelve
a maximális komfort és energiahatékonyság elérése érdekében.
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Kiegészítő
WiFi termosztát

Fali és mobil kivitelek

RX Silence® hőcserélő

Villásdugóval szerelt, azonnal
üzembe helyezhető. Fix bekötés
esetén a dugvilla eltávolítható.

Szabadalmaztatott gyártási eljárású,
egykomponensű alumíniumblokkból készülő, hőátadást növelő
felületkezeléssel ellátott hőcserélő.

Műszaki adatok és méretek
Típus

Helyi fűtések megoldására használja a könnyen gördülő és stabil
SPOT-D guruló lábakat. A minden
típusra könnyedén rögzíthető
konzollal ott növelheti a komfortot
ahol valóban szükség van rá. Ideális
választás meglévő fűtés mellett
komfortzónák
kialakítására a nappalitól a fürdőszobáig. A könnyen gördülő lábak
minden burkolattípuson könnyű
mozgatást biztosítanak az
elektromos fűtőpanelnek.

Teljesítmény

Súly

Méret

Spot-D 500

500W

3,0 kg

340×440×102 mm

Spot-D 1000

1000W

3,6 kg

420×440×102 mm

Spot-D 1500

1500W

4,7 kg

580×440×102 mm

Spot-D 2000

2000W

5,9 kg

740×440×102 mm

Spot-D 2500

2500W

7,2 kg

900×440×102 mm

Amennyiben Ön komplett fűtési
rendszer kialakítását tervezi és
szeretné a komplett fűtési rendszert
internetes távoli eléréssel vezérelni,
úgy a beépített termosztát megkerülhető. Abban ez esetben ha
több fűtőpanel alkot egy fűtéskört
felesleges egyenként WiFi modulos
fűtőpaneleket beépíteni, elegendő
azokat egy fűtéskörként kezelni.
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Melodie

Oleron

elektromos fűtőpanel

elektromos törölközőszárító radiátor

Beépített programozható
termosztát
Könnyedén személyre szabható fűtési rendszer az Ön otthonában.

Ismerje meg Ön is az elektromos törölközőszárító radiátorok legújabb
generációját. A Noirot Oleron egyedi módon ötvözi a funkciót és a maximális teljesítményt. 750W-os teljesítményével kisebb és nagyobb
fürdőszobák önálló fűtésére is alkalmas.
Az elektromos törölközőszárító lekerekített fűtéscsövei minden eddiginél több helyet biztosítanak a törölközők vagy akár ruhák szárítására, stabil rögzíthetősége miatt a nedves vizes törölközők vagy köpenyek szárítása sem okoz problémát.
A hagyományos ki-bekapcsolós vagy teljesítményszabályzóval ellátott
elektromos törölközőszárítókkal szemben, elektromos radiátorunk
beépített szobatermosztáttal van szerelve.

Időzítő funkció télen - nyáron
A fix 2 órás, de egy gombnyomással leállítható időzítő funkció használata abban az esetben hasznos, ha nem cél a helyiség fűtése, mindös�sze a törölközőket kellene gyorsan felmelegíteni vagy szárítani.

Beépített
termosztát

A beépített termosztátos vezérlés
teszi egyedivé a Noirot elektromos
törölközőszárító radiátorokat, melyben elérhetőek komfort, gazdaságos, fagymentesítő üzemmódok.
Ezen kívül elérhető még a szabvány
ablaknyitás érzékelés, programozás
és az intelligens öntanuló funkció:
a termosztát megjegyzi mennyi
idő kell a helyiség felfűtésére és a
programozáshoz hozzárendeli azt
(a program időpont kezdetére már
felfűti a szobát, figyelembe veszi
a felfűtési időket változó körülmények esetén is).

A MELODIE termékcsoport a Noirot kínálatában megtalálható szinte
összes méretet és teljesítményt tartalmazza. Kivitelében a magasított
design-tól egészen a mindössze 22cm magas peremfűtésig mindent
megtalál, hogy a belső tér kialakítása valóban kompromisszummentes legyen. A minimalista design termékeinknél valódi technológiával
párosul.
A Noirot elektromos fűtőpanelek az iparág csúcskategóriás fűtőbetétjével rendelkeznek. Tudjon meg többet az RX Silence® alumínium
monoblokk hőcserélőről, mely a hagyományos kerámia fűtőbetéteknél közel 30%-al kedvezőbb üzemeltetési költségeket biztosít. Elegánsan ötvözi a skandináv designt és a valódi minőséget.

A MELODIE termékek minden kivitele digitális termosztáttal van szerelve, így nem jelent plusz költséget
a helyiség komfortjának pontos
beállítása. A programozási funkciók
használatával további megtakarítások érhetőek el. A gyermekzár
funkció nem csupán a gyerekszobában, de vendéglátó egységekben,
szállodákban is hasznos lehet.

Változatos méretek

FIX BEKÖTÉSRE
villásdugó nélkül

Műszaki adatok és méretek
Típus

IP44

Műszaki adatok és méretek
Típus
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Teljesítmény

Súly

Melodie-L 1000

Teljesítmény

Súly

1000W

3,9 kg

Méret
580×330×102 mm

Melodie-L 1500

1500W

5,3 kg

820×330×102 mm

Melodie-L 2000

2000W

6,6 kg

1060×330×102 mm

Méret

Oleron 300

300W

9,8 kg

400x944x30 mm

Melodie-W 1000

1000W

5,0 kg

1060×220×102 mm

Oleron 750

750W

15,1 kg

500x1322x30 mm

Melodie-W 1500

1500W

5,8 kg

1300×220×102 mm
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Axiom

Corelia

prémium elektromos fűtőpanel

elektromos törölközőszárító

Beépített
okos termosztát
A NOIROT Axiom fűtőpanel egymagában ötvözi a francia dizájnt, a
praktikumot és az innovációt. Egyedi megjelenésével, letisztult formavilágával stílust ad a helyiségnek. Gyárilag beépített programozható
termosztátjával egyszerűen teheti gazdaságossá otthona fűtését, integrált jelenlétérzékelője pedig további energiahatékonyságot tesz lehetővé, mivel távollét esetén csökkenti a helyiség hőmérsékletét. Két
méret is elérhető, matt fehér és modern antracit színekben, hogy minden helyiség stílusához tudjon igazodni.
A prémium kivitelű AXIOM termékcsalád a legmodernebb SMART
ECO CONTROL digitális termosztáttal van felszerelve.

Fonte Active® hőcserélő
Másolhatatlan, szabadalmaztatott fűtőbetét. Egyedülálló öntöttvas szerkezetben, melyre a gyors felfűtésen túl a nagy
hőtároló képesség is jellemző.

Beépített
vezérlés
A beépített termosztátos CORELIA elektromos törölközőszárítós radiátor segítségével biztosítható akár nagy alapterületű fürdőszoba önálló
fűtése is.

A termosztát alap funkcióin túl az
integrált okos egység automatikusan optimalizálja az energiafelhasználást. Érzékeli a mozgást vagy
éppen azt, hogy Ön távol van. Ha
huzamosabb ideig nem érzékel
mozgást bekapcsol az ECO funkció.
Az első fél óra elteltével 1°C-al
automatikusan csökkenti a beltéri
hőmérsékletet, a második passzív
fél órában még 1°C lejjebb veszi a
beállított értéket.

A hagyományos törölközőszárítókhoz képest extrém gyorsan fűti fel
a helyiséget, így tökéletes választás akkor is, ha csak időszakosan szeretnénk a helyiséget magas hőmérsékletre fűteni (pl.: baba fürdetés).
Az ergonómikus design jól mutat modern és klasszikus környezetben
is. Beépített digitális vezérlőjével a CORELIA kitűnik a hagyományos
törölközőszárítók közül.

3 előre rögzített és további 3 testreszabható programlehetőség az
elérhető leggazdaságosabb üzemeltetéshez. Felhasználóbarát kezelőfelület és szoftveres hőmérséklet
korrekció jellemzi a még pontosabb
mérésért.

4 egyedülálló funkció egy termékben

Természetesen a SMART ECO
CONTROL funkció kikapcsolható,
amennyiben nem szeretné
használni.

Kétféle szín és méret

Műszaki adatok és méretek
Típus
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Csak szárítás

Fűtés

Teljesítmény

Súly

Axiom 1000 fehér

1000W

18,0 kg

620×605×112 mm

Axiom 2000 fehér

2000W

35,0 kg

1180×605×112 mm

Axiom 1000 antracit

1000W

18,0 kg

620×605×112 mm

Típus

Teljesítmény

Súly

Axiom 2000 antracit

2000W

35,0 kg

1180×605×112 mm

Corelia

1000/2000W

8,0 kg

Fűtés + szárítás

Hideg szárítás

Méret

Műszaki adatok és méretek
Méret
615×515×230 mm
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Rideaux

R21

elektromos hőlégfüggöny

fűtőpanel gyerekszobába

Beépített vezérlő a
4/2 kW-os légfüggönyben

Beépített
okos termosztát
Az üzlethelyiségek és raktárak fűtésére kifejlesztett RIDEAUX hőlégfüggönnyel jelentősen növelheti a komfortérzetet, és csökkentheti fűtési költségeit.

Az R21 ütésálló elektromos fűtőpanel kifejezetten gyerekszobákba és
oktatási intézményekbe lett kifejlesztve, azonban alkalmazható olyan
sportlétesítményekben vagy vendéglátó egységekben is ahol a fűtési
rendszert sérülés érheti. A készülék felületi és a kiömlő levegő 60°C
alatti hőmérséklete megfelel a vonatkozó biztonsági előírásoknak.
Teljesen lekerekített élek, rejtett levegőbemenetek és kiömlőnyílások,
valamint behatolásgátló rácsokkal ellátva, kiváló ütésállóság – mindezt azért, hogy a gyermekek számára maximális kényelmet és biztonságot nyújtsanak.

2db RX Silence® hőcserélő
Szabadalmaztatott gyártási eljárású, egykomponensű alumíniumblokkból készülő, hőátadást növelő felületkezeléssel ellátott hőcserélő.
Nagy teljesítmény alacsony felületi hőmérséklet mellett. (max.: 60°C)

Jelenlétérzékelő automatika
A SMART ECO CONTROL integrált jelenlétérzékelő további megtakarítást tesz lehetővé, távollét esetén automatikusan csökkenti a helyiség
hőmérsékletét.

A termosztát alap funkcióin túl az
integrált okos egység automatikusan optimalizálja az energiafelhasználást. Érzékeli a mozgást vagy
éppen azt hogy Ön távol van. Ha
huzamosabb ideig nem érzékel
mozgást bekapcsol az ECO funkció.
Az első fél óra elteltével 1°C-al
automatikusan csökkenti a beltéri
hőmérsékletet, a második passzív
fél órában még 1°C lejjebb veszi a
beállított értéket.
Természetesen a SMART ECO
CONTROL funkció kikapcsolható,
amennyiben nem szeretné
használni.

Mennyezeten vagy falon elhelyezve, megdöntve maximalizálva a légsugár optimális szögét, elszigetelve a helyiséget a hideg időjárási körülményektől és kellemes légkört érhet el.
A könnyű szabályozásuknak köszönhetően, ideális megoldást nyújtanak az üzlethelyiségekben, raktárakban, közösségi helységekben a
gyakori ajtónyitások kompenzálására, akár télen-nyáron. A megfelelő
teljesítmény beállítás és a légsebesség optimalizálása, valamint a koncentrált légáram biztosítják a gazdaságos és komfortos klimatizálást.
A kisméretű légfüggönyök a különféle szerelési és beállítási lehetőségeikkel, előnyös gyakorlati megoldást kínálnak az üzletek, éttermek
klimatizálása terén.

Állítható teljesítmény

A berendezésbe integrált vezérlőegység képes az adott zónában lévő
levegő hőmérsékletének szabályozására és a ventilátor kezelésére.
A 9/4,5kW-os hőlégfüggönyökhöz
opcionálisan válaszható a vezérlés.
Egyszerűen telepíthető falra és akár
20 készülék is szabályozható vele.
A vezérlés a tápfeszültség relékkel
minden eszközhöz illeszkedik, egyszerűen két nem polarizált vezetékkel csatlakozik egy vagy akár több
légfüggönyhöz.

Fűtési teljesítmény az évszaknak megfelelően. Bármikor megválaszthatjuk a fűtés erősségét, a teljes teljesítményt a leghidegebb napokon,
a részteljesítményt a köztes időszakok alatt, nyáron szellőztetéssel.

Szabályozza a légáramot
A ventilátor sebességét, teljes fordulatszámát vagy fél sebességét bármikor kiválaszthatja a berendezés megfelelő kezelésével. Változtassa
a levegő hőmérsékletét és a ventilláció sebességét a nyári igényekhez.

Műszaki adatok és méretek

Műszaki adatok és méretek
Típus
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Típus

Teljesítmény

Súly

Méret

860×664×138 mm

Rideaux 4000

2000/4000W

8,0 kg

690×205×150 mm

1254×664×138 mm

Rideaux 9000

4500/9000W

20,8 kg

1084×240×285 mm

Teljesítmény

Súly

Méret

R21 1000

1000W

16,0 kg

R21 2000

2000W

23,4 kg
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BVF H-MAT

BVF Heato9

elektromos padlófűtés

intelligens szobatermosztát

230V - szabvány
hálózati feszültség
Az elektromos padlófűtés kialakítása nem igényel speciális elektromos
előkészületeket, beépítésük csak
nagy alapterület esetén jár esetleges hálózatbővítéssel.

Elektromos padlófűtés
önálló és komfort fűtés kialakítására
Gyors és költséghatékony kialakítás, akár padlószint emelkedés nélkül.
A modern fürdőszoba elengedhetetlen kelléke!
A BVF gyár csúcskategóriás elektromos fűtőszőnyegei ideális megoldást nyújtanak új építésű és felújítás alatt levő ingatlanok önálló fűtési rendszerének kialakítására, vagy akár komfortfűtések kialakítására.
Használatuk elektromos fűtőpanellel történő fűtés esetén is indokolt
lehet a maximális komfort eléréséhez.
A BVF H-MAT fűtőszőnyeg alkalmazásával kialakított elektromos padlófűtés használható fürdőszobában és épített zuhanyban is.

Öntapadó
gyors és egyszerű fektetés
Az elektromos fűtőszőnyeg öntapadó hordozórétege megkönnyíti
a fektetést és a burkolást egyaránt.
Amennyiben aljzatkiegyenlítést is
végezni kell, célszerű a fogadó aljzat
pormentesítése.

3,8mm
beépítési vastagság

Elfér a csempergasztóban
Az elektromos fűtőszőnyegek kivitelezése gyors és flexibilis. Az 50cmes szélesség mindössze csomagolási dimenzió, a fűtőkábel a hordozórétegről könnyedén eltávolítható, ha meg kell kerülni egy fix
bútort vagy összefolyót. Fektetéskor az elektromos padlófűtés fűtőelemei egymással párhuzamosan és merőlegesen is futhatnak.
A fűtőszőnyeg mindössze 3,8mm vastag, elfér a csempergasztóban.

A vékony rétegrend lehetővé teszi
a meglévő burkolaton történő
kivitelezést. Az elektromos padlófűtés kialakítása nem jár feltétlenül
bontási munkálatokkal.

Fűtőszőnyeg kivitelezése

1. Fogadó aljzat
pormentesítése
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2. Öntapadó fűtőszőnyeg
fektetése

1-8
fűtéskör
Komplett elektromos fűtési rendszerek vezérlése WiFi termosztátokkal.
A BVF legújabb WiFi termosztát technológiája a hagyományos WiFis
és GSM alapú vezérléseknél sokkal stabilabb kapcsolatot biztosít. Lehetővé teszi a valós hőmérséklet-adatok olvasását, azonnali beállításokat, programozásokat.

Miért jobb a HEATO technológia a hagyományos
beépített WiFi moduloknál?
Stabilabb, gyorsabb, olcsóbb. Eszközeink a hagyományos WiFi-termosztátokkal szemben nem igényelnek saját IP-címet a belső hálózaton, nem terhelik le a routert – az épületen belül a WiFi-nél stabilabb
rádiófrekvencián kommunikálnak.
A legjobb minőségű WiFi routerek és szolgáltatói útválasztók is napi
rendszerességgel „ledobálják” az okos eszközöket (elveszik az IP címet
vagy portot), gondoljon csak egy laptopra, nyomtatóra vagy akár saját okostelefonjára amikor is újra kell csatlakozni, hogy legyen internet elérés. Ez egy fűtési rendszer vezérlése esetében elfogadhatatlan,
hiszen Ön nincs ott, hogy újraindítsa a routert. A Heato BOX kábeles
kapcsolata stabil, a termosztátokkal pedig rádiófrekvencián kommunikál, melynek stabilitása szintén megkérdőjelezhetetlen.

Alkalmazási példa:
Fűtéskör 1.: Nappali+előtér+wc
Fűtéskör 2.: Háló+gardrób
1db HEATO BOX, 8db fűtési kör
(Heato9 szobatermosztát) egyidejű
távoli elérését teszi lehetővé.

Telepítés előtti útmutató
noirot.hu/wifi

Töltse le az új
My BVF alkalmazást

3. Duplaszenzoros
termosztát bekötése

4. Burkolás flexibilis
ragasztóval
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK / LETÖLTÉSEK
www.noirot.hu/termektamogatas

Noirot Spot-D

Teljesítmény

elektromos fűtőpanel
Spot-D 500

Noirot Axiom 1000 fehér

1000W

129 921 Ft + ÁFA

165 000 Ft

3,6 kg

Noirot Axiom 1000 antracit

1000W

153 543 Ft + ÁFA

195 000 Ft

420×440×102 mm

Noirot Axiom 2000 fehér

2000W

161 417 Ft + ÁFA

205 000 Ft

Noirot Axiom 2000W antracit

2000W

176 378 Ft + ÁFA

224 000 Ft

Noirot R21 1000

1000W

129 921 Ft + ÁFA

165 000 Ft

Noirot R21 2000

2000W

177 165 Ft + ÁFA

225 000 Ft

Noirot Rideaux 4000

2000 / 4000W

81 890 Ft + ÁFA

104 000 Ft

Noirot Rideaux 9000

4500 / 9000W

208 661 Ft + ÁFA

265 000 Ft

Teljesítmény:

500W

Teljesítmény:

1000W

Súly:

3,0 kg

Súly:

Méret:

340×440×102 mm

Méret:
41 000 Ft

31 417 Ft + ÁFA

32 283 Ft + ÁFA

Spot-D 1500

Spot-D 2000

Teljesítmény:

1500W

Súly:

4,7 kg

Súly:

5,9 kg

Méret:

580×440×102 mm

Méret:

740×440×102 mm

45 000 Ft

Teljesítmény:

Bruttó ár

Elektromos fűtőpanelek

Spot-D 1000

39 900 Ft

Nettó ár

2000W

48 000 Ft

35 433 Ft + ÁFA

37 795 Ft + ÁFA

Spot-D 2500

Beltéri hőlégfüggönyök

Spot-D kerekes láb

Teljesítmény:

2500W

Súly:

7,2 kg

Méret:

900×440×102 mm

53 000 Ft

Méret:

320×50×105 mm

Külső vezérlő Noirot Rideaux hőlégfüggönyhöz

5 000 Ft

41 732 Ft + ÁFA

19 685 Ft + ÁFA

25 000 Ft

3 937 Ft + ÁFA

Noirot Melodie

elektromos fűtőpanel

Szobatermosztátok és tartozékaik
Melodie-L 1000

Melodie-L 1500

Warmer E51 M6 programozható szobatermosztát

7 866 Ft + ÁFA

9 990 Ft

Teljesítmény:

1000W

Teljesítmény:

1500W

Warmer E91 M9 érintőkijelzős szobatermosztát

9 440 Ft + ÁFA

11 990 Ft

Súly:

3,9 kg

Súly:

5,3 kg

Méret:

580×330×102 mm

Méret:

820×330×102 mm

BVF 23-FX rádiófrekvenciás szobatermosztát

14 598 Ft + ÁFA

18 540 Ft

BVF Heato Box internetes zónavezérlő

31 000 Ft + ÁFA

39 370 Ft

BVF Heato9 WIFI ready szobatermosztát fekete vagy fehér színben

17 500 Ft + ÁFA

22 225 Ft

BVF termosztát kiemelő keret

1 500 Ft + ÁFA

1 905 Ft

Tartalék padlószenzor

1 500 Ft + ÁFA

1 905 Ft

54 500 Ft

59 000 Ft

42 913 Ft + ÁFA

46 457 Ft + ÁFA

Melodie-L 2000
Teljesítmény:

2000W

Súly:

6,6 kg

Méret:

1060×330×102 mm

61 900 Ft

48 740 Ft + ÁFA

Melodie-W 1000

Melodie-W 1500

Teljesítmény:

1000W

Teljesítmény:

1500W

Súly:

5,0 kg

Súly:

5,8 kg

Méret:

1060×220×102 mm

Méret:

1300×220×102 mm

87 500 Ft

98 500 Ft

68 898 Ft + ÁFA

77 559 Ft + ÁFA

Noirot Oleron & Corelia

Oleron 300

Oleron 750

Teljesítmény:

300W

Teljesítmény:

750W

Súly:

9,8 kg

Súly:

15,1 kg

Méret:

400×944×30 mm

Méret:

500×1322×30 mm

50 000 Ft + ÁFA

Nettó ár

Bruttó ár

Méret

Telj.

Nettó ár

Bruttó ár

100W/m2 - Elektromos fűtőszőnyegek

BVF H-MAT 150

1 m2

150W

13 500 Ft + ÁFA

17 145 Ft

BVF H-MAT 100

1 m2

100W

12 600 Ft + ÁFA

16 002 Ft

BVF H- MAT 150

1,5 m2

225W

18 000 Ft + ÁFA

22 860 Ft

BVF H-MAT 100

1,5 m2

150W

17 300 Ft + ÁFA

21 971 Ft

BVF H-MAT 150

2 m2

300W

22 500 Ft + ÁFA

28 575 Ft

BVF H-MAT 100

2 m2

2

375W

25 500 Ft + ÁFA

32 385 Ft

BVF H-MAT 100

BVF H-MAT 150

3 m2

450W

28 000 Ft + ÁFA

35 560 Ft

BVF H-MAT 150

3,5 m2

525W

32 500 Ft + ÁFA

BVF H-MAT 150

4 m2

600W

2

BVF H-MAT 150

200W

21 800 Ft + ÁFA

27 686 Ft

2

250W

25 100 Ft + ÁFA

31 877 Ft

BVF H-MAT 100

3 m2

300W

27 600 Ft + ÁFA

35 052 Ft

41 275 Ft

BVF H-MAT 100

3,5 m2

350W

32 000 Ft + ÁFA

40 640 Ft

35 500 Ft + ÁFA

45 085 Ft

BVF H-MAT 100

4 m2

675W

39 500 Ft + ÁFA

50 165 Ft

BVF H-MAT 100

5 m2

750W

43 500 Ft + ÁFA

55 245 Ft

BVF H-MAT 150

6 m2

900W

48 000 Ft + ÁFA

BVF H-MAT 150

8 m2

1200W

BVF H-MAT 150

10 m

2

BVF H-MAT 150

12 m2

BVF H-MAT 150

2,5 m

4,5 m

2,5 m

400W

34 900 Ft + ÁFA

44 323 Ft

2

450W

37 600 Ft + ÁFA

47 752 Ft

BVF H-MAT 100

5 m2

500W

42 000 Ft + ÁFA

53 340 Ft

60 960 Ft

BVF H-MAT 100

6 m2

600W

46 500 Ft + ÁFA

59 055 Ft

56 400 Ft + ÁFA

71 628 Ft

BVF H-MAT 100

8 m2

1500W

67 500 Ft + ÁFA

85 725 Ft

1800W

79 500 Ft + ÁFA

100 965 Ft

4,5 m

61 417 Ft + ÁFA

Corelia
Teljesítmény:

125 000 Ft

78 000 Ft

Telj.

150W/m2 - Elektromos fűtőszőnyegek

BVF H-MAT 150

elektromos törölközőszárító radiátor

63 500 Ft

Méret

1000/2000W

Súly:

8,3 kg

Méret:

615×515×230 mm

800W

54 800 Ft + ÁFA

69 596 Ft

BVF H-MAT 100

10 m

2

1000W

66 400 Ft + ÁFA

84 328 Ft

BVF H-MAT 100

12 m2

1200W

74 200 Ft + ÁFA

94 234 Ft

98 425 Ft + ÁFA
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Azonnali raktárkészlet
kis és nagy projektekhez

Termékeink márkaboltunkban azonnali
raktárkészletről megvásárolhatók vagy
díjmentes kiszállítással rendelhetők.
Logisztikai partnerünk a GLS, melynek
szolgáltatása keretében minden Noirot
termék azonnali raktárkészletről kerül
kiszállításra Magyarország területén belül,
akár a megrendelést követő munkanapon.

noirot.hu/shop

Nagykereskedelem
Ön szakember vagy kivitelező?
Regisztrálja cégét vagy vállalkozását a Noirot
nagykereskedelmi felületén a maximális
kedvezményekért és speciális kondíciókért.

noirot.hu/nagyker

Ha kérdése merülne fel, keresse bizalommal
szakembereinket a megadott elérhetőségeken.

Noirot Magyarország
WarmerHeat Kft.
Márkabolt:
		

1173 Budapest, Csomafalva utca 1.
Home Center D/5.

Telefon:
E-mail: 		
Web: 		

+36 (1) 490 05 05
info@noirot.hu
www.noirot.hu

Jelen katalógus a dokumentum kiadásának időpontjában a forgalmazó legjobb tudása szerint készült, beleértve a szöveges és képes tartalmakat is. A felhasználó azonban saját hatáskörében kell döntsön, hogy az adott termék alkalmas-e az adott felhasználásra, minden esetben
kérje szakember véleményét. Forgalmazó nem vállal felelősséget az online – és vagy nyomtatott kiadványokban szereplő esetleges nyomdai
hibákért, továbbá fenntartja a jogot előzetes értesítés nélkül a termék/ek műszaki specifikációjának megváltoztatására. Minden jog fenntartva.

nagyker@noirot.hu

