Θεξκνπνκπνί Ννξβεγίαο Beha

Your best hot way / Made in Norway
Τα έρνπλ όια ….
Μνληέξλν design
Απνηειεζκαηηθή, πγηεηλή
& νηθνλνκηθή ζέξκαλζε

& 5εηή εγγύεζε
Εμπλουτίστε το περιβάλλον σας
με τη θαλπωρή που σας προσφέρουν
οι θερμοπομποί της Beha.
Όινη νη Ννξβεγηθνί ζεξκνπνκπνί Beha, δηαζέηνπλ δηαθόπηε ON\OFF
θαη ειεθηξνληθό ζεξκνζηάηε κε αθξίβεηα 0,2°C ν νπνίνο δηαηεξεί
ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ζην ρώξν θαη επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Τν πξνζηαηεπηηθό πιαζηηθό θάιπκκα,
δελ επηηξέπεη λα πεηξάδνληαη από κηθξά παηδηά νη ξπζκίζεηο .

ΔΙΝΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΙ ΟΙ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟΙ Beha?
ηε Ννξβεγία, κε ηηο πνιηθέο ζεξκνθξαζίεο, ζαο ην επηβεβαηώλνπλ!

Θεξκνπνκπνί Ννξβεγίαο Beha
Δ ΠΟΙΟΤ ΥΩΡΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ & ΠΟΑ ΣΔΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΑΛΤΠΣΟΤΝ ;
Δλδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπο ζε κόληκεο ή εμνρηθέο θαηνηθίεο, επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, ζαλ θύξηα ζέξκαλζε
ή ζπκπιεξσκαηηθή. Καιύπηνπλ κεκνλσκέλα δσκάηηα ή κεγάινπο εληαίνπο ρώξνπο.
Οη ζεξκνπνκπνί ηεο Beha κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζε κπάληα ή άιινπο πγξνύο ρώξνπο.

Δύρος κάλσυης (αριζη.πίνακας): Α)Νέα οικοδομή, μη βορεινή, άριζηες μονώζεις, ενδιάμεζος όροθος
Β)Νέα οικοδομή, με απώλειες, ηαράηζα ή πσλφηή, βορεινή Γ)Οικοδομή τφρίς μόνφζη, με καλές ζσνθήκες,
μη βορεινή, νέα κοσθώμαηα, ενδιάμεζος όροθος Γ)Οικοδομή τφρίς μόνφζη με μεγάλες ζεξκηθέο απώιεηεο.
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ΔΙΝΑΙ ΤΓΙΔΙΝΗ Η ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΩΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΩΝ Beha? Βεβαίσο θαη είλαη !
ε αληίζεζε κε δηάθνξα πξντόληα ηεο αγνξάο, νη Beha εμαζθαιίδνπλ πγηεηλή θαη δεζηή αηκόζθαηξα γηα όιεο
ηηο νκάδεο αλζξώπσλ: αζζελείο, ειηθησκέλνπο, παηδηά ή αθόκα θαη γηα ηα θαηνηθίδηα.
Πξνζθέξνπλ αλαθνύθηζε γηα όζνπο ππνθέξνπλ από άζζκα θαη αιιεξγίεο, επεηδή νη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο
ησλ ζεξκαληηθώλ ζηνηρείσλ ηνπο, εμαιείθνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θακέλεο ζθόλεο (εξεζηζηηθέο νζκέο).

ΔΙΝΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΩΝ; Απνδεδεηγκέλα λαη!
Έρνληαο απηόλνκε ζέξκαλζε αθόκα θαη αλά δσκάηην, κπνξνύκε λα πεηύρνπκε ηελ απόιπηε νηθνλνκία.
Σε νξηζκέλνπο ρώξνπο δελ ρξεηάδεηαη ζέξκαλζε ή ρξεηάδεηαη ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία. Γηαηί λα ζεξκαίλνπκε
νιόθιεξν ην ζπίηη όηαλ δε ρξεηάδεηαη; Γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ καο κία θξύα λύρηα, είηε λα θξπώλνπκε
ρωξίο ζέξκαλζε, είηε λα ζεξκαίλνπκε θαη ην… ζαιόλη;
Οη ζπλερείο αλαηηκήζεηο ζε πεηξέιαην θαη θπζηθό αέξην είλαη αζύγθξηηα πςειόηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ
ξεύκαηνο θαη είλαη έλαο από ηνπο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ θαζηζηνύλ ηνπο ζεξκνπνκπνύο κία ιύζε πνιύ ζπκθέξνπζα.
Επηπιένλ, δελ πιεξώλεηε πξνθαηαβνιηθά ηελ θαηαλάιωζε(βιέπε πεηξέιαην) .

ΔΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΛΤΗ ΟΙ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟΙ; Ξεθάζαξα λαη!
Υσξίο ηελ αλάγθε πξνκήζεηαο θαπζίκσλ, ρσξίο ηηο κπξσδηέο θαη ηηο … ιαδηέο ησλ ιεβεηνζηαζίσλ.

ΔΙΝΑΙ ΑΝΔΜΔΛΗ Η ΘΔΡΜΑΝΗ ΜΔ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΟΤ; Αθόκα θαη γηα ηνπο … ακειείο!
Γελ ρξεηάδεηαη πιένλ θακία κέξηκλα γηα πξνκήζεηα πεηξειαίνπ. Ρεύκα έρεηε πάληα.

ΔΙΝΑΙ ΑΦΑΛΗ Η ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΩΝ ΘΔΡΜΟΠΟΜΠΩΝ Beha? Ναη, ρσξίο ακθηβνιία!
Διεγκέλνη θαη εγθεθξηκέλνη γηα IPX4 (splash proof). Γηαζέηνπλ εγθξίζεηο θαη πηζηνπνηήζεηο θαηά CCA
EN60335 θαη θέξνπλ ζήκαλζε CE, ελώ δηαζέηνπλ & πηζηνπνίεζε NEMCO Ννξβεγίαο.
Παξέρνπλ απόιπηε αζθάιεηα ζύκθσλα κε ηα επξσπατθά standards αζθαιείαο, αθόκα θαη γηα
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. Γηπιή κόλσζε ηεο θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε IEC θαη θιάζε πξνζηαζίαο II.
Ειάρηζηα ρηιηνζηά απόζηαζεο από
πξεβάδηα θ.α. ιόγω ηεο θαηαζθεπήο ηνπο.
Βνιηθή Αλάθιεζε γηα θαζαξηζκό.
Αληίζηαζε επηθαιπκκέλε κε πηεξύγηα
αινπκίληνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό έρνπκε
ζωζηή δηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο θαη δελ
μεξαίλεηαη ε αηκόζθαηξα.

Beha

ΣΟΤ ΚΑΤΙΜΟΤ ΣΗΝ ΚΡΙΗ, Α ΠΡΟΦΕΡΟΤΜΕ ΣΗ ΛΤΗ!

Κεληξηθή δηάζεζε: ΄΄ΓΔΝΔΜ΄΄ Γντξάλεο 118 Καιιηζέα –Σει.θέληξν: 210-9596470 (5 γξακκέο)
Ιζηνζειίδα: www.genem.com.gr
e-mail: info@genem.com.gr

