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A G-OLDFlex Solius II. infrakonvektor  

Felhasználási terület: 

Lakások, családi házak önálló fűtésrendszerének kiépítésére 
alkalmas. 

Kedvelt fűtési megoldása nyaralóknak, üzleteknek, irodáknak 
(konvekciós elven működik, keringteti a levegőt, gyorsan 
érezhető hatása). 
Kiegészítő fűtésként is alkalmazható (a helyiség alapterületét és belmagasságát a kiegészítő fűtés 
tervezése esetén is figyelembe kell venni, kérje szakszerű segítségünket) 
A kettős technológiának köszönhetően Infrapanel és az elektromos fűtőtest speciális ötvözete. Az 
egyedileg tervezett energiatakarékos fűtőbetét speciális, hosszú élettartamú kompozit egység, amely 
nem hagyományos fűtőszál, hanem az infratechnológia és az elektromos fűtőpanel ötvözete!  

Korszerű, megbízható és biztonságos elektromos konvektor új digitális termosztáttal. 

A konvektor fűtési folyamata a hagyományos konvektorokkal szemben pormentes, így nem kell 
elviselni a kellemetlen égett por szagát. 

A speciálisan kialakított fűtőfelületnek köszönhetően csendesen, zajtalanul működik. 

A kettős technológiának köszönhetően Infrapanel és az elektromos fűtőtest speciális ötvözete. Az 
egyedileg tervezett energiatakarékos fűtőbetét speciális, hosszú élettartamú kompozit egység, amely 
nem hagyományos fűtőszál, hanem az infratechnológia és az elektromos fűtőpanel ötvözete! 
A G-OLDFlex Solius infrakonvektor magas komfort szintet és természetes hőérzetet biztosít. Mozgó 
alkatrészt nem tartalmaz, teljesen hangtalan üzemű, keringteti a levegőt, így bekapcsolását követően 
pár perc múlva érezhető a hatása. 

OLDALFALI kivitel, szereléshez szükséges rögzítőelemek a készülék tartozékai. Könnyen telepíthető, 
üzemeltethető dugaljról, de szükség esetén hálózatba is köthető. Használata minden olyan helyiségbe 
ajánlott, ahol fontos a magas esztétikai, minőségi és komfortigények kielégítése. A burkolat minden 
típusnál fehér, amely tökéletesen illeszkedik minden enteriőrbe. 

Tökéletes megoldás fő fűtésre és a meglévő fűtés kiegészítésére!  

A könnyen kezelhető új digitális termosztáton beállíthatjuk a különböző funkciókat. 
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Igény szerint a mobiltalpak segítségével a termék mobilizálható, így helyiségen belül oldalfali 
felszerelés nélkül is használható. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A G-OLDFlex Solius infrakonvektor fűtőtestet 2 év garancia jellemzi! 

 

 G-OLD Flex Solius II. infrakonvektorok adatai 

Típus Hossz Szélesség Mélység Feszültség (V) Teljesítmény (W) 

Flex Solius II-07 527 477 129 230 V IP24 750 W 

Flex Solius II-10 601 477 129 230 V IP24 1000 W 

Flex Solius II-15 823 477 129 230 V IP24 1500 W 

Flex Solius II-20 1045 477 129 230 V IP24 2000 W 

A fenti méretek mm-ben értendőek, a gyártás folyamán eltérőek lehetnek! 
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