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BUNDMODUL - VI SAMLER OG LEVERER.....
- skræddersyede løsninger
- hurtig levering
- konkurrencedygtige priser
- spar tid på opsætning / tjen mere på nem montage

Pettinarolis BUNDMODUL hjælper med at holde styr på rørene.
Optimal ved skaktløsninger og renoveringer!
Pettinarolis BUNDMODUL sikrer en hurtig og nem installation af såvel gulvvarme, vand til radiatorer og
brugsvand i alle tænkelige projekter.

Konfiguration efter behov.
BUNDMODULET konfigureres nøjagtig efter ønske og
behov med de installationer og det antal kredse som
der er brug for i et givent projekt.

Med uniten opnås en ensartet kvalitet og udseende
på varme- og brugsvandsinstallationer i alle former Hurtig levering.
for boligbyggeri. Der kan hurtigt spares meget tid ved
montering, samtidig med at risikoen for fejlmontering Udfyld vores skema for BUNDMODUL og vi leverer det
hurtigt - fra tre arbejdsdage. Ved større projekter aftaminimeres.
les delleveringer over en aftalt periode.
Selve BUNDMODULET har en funktionel, robust og
stabil opsætning og består af en bagplade, beslag for IP+ - ”UD af æsken, OP på væggen”
brugsvand, radiatorer og gulvvarme. Incl. føderør for Ved gulvvarmeløsninger kan Pettinaroli desuden tilmanifold, som er fuldt isoleret iht. DS452, der sikre et byde en IP+ løsning. Med denne løsning ledningsføres
minimalt varmetab fra installationen.
telestater til gulvvarmestyringen og rumtermostaterne
Fleksibel løsning på trænge steder og bl.a. optimal ved kodes på gulvvarmestyringen. Hvilket gør installation
skaktløsninger. Passer til de gængse fjernvarmeunits og montering enkel, nem og bekvem.
som f.eks. Redan og Gemina Termix.

Bundmodul som billede
excl. fordelerrør
Højde (mm)
630
Bredde (mm)
320
Dybde (mm)
480
BUNDMODUL med 9 kredse gulvvarme,
vinklet for at kunne være i skab.
7 varme og 6 kolde kredse brugsvand.
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BUNDMODUL med 5 kredse gulvvarme, 3 varme og 5 kolde kredse
brugsvand.

