
EMPIRE INSPIRE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Available in a variety of colours and sleek chrome, EMPIRE 
INSPIRE has a luxurious design, its chic design transforms 
any bathroom into one suitable for royalty. EMPIRE 
INSPIRE is is very efficient and easy on the eyes, with a 
big advantage:  drying the towel will never slow down the 
convection of the movement of air through the radiator for 
heating the room.

EMPIRE INSPIRE
Disponibil atât în variantă vopsită cât și cromată, EMPIRE 
INSPIRE reprezintă pe deplin eleganţă și lux și adaugă o 
notă de rafinament oricărei încăperi. EMPIRE INSPIRE este 
un radiator eficient și spectaculos, cu un mare avantaj: 
uscarea prosopului pe radiator nu va încetini niciodată 
convecţia căldurii generate de radiator în mediul ambiant. 

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

935 600 550 6 12.5 5.6 210 161 296 228 401 308 501 385

S1 S2

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K07 
pag. 153

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice*
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