
Design Line
Функціональність у поєднанні з дизайном

I Для стильного життя
I Сучасний дизайн
I Максимальний комфорт та гнучкість

DESIGNL
INESIMPLEX



VARIODESIGN Термостатичний вентиль - 4 в 1
Складається з: регулюючого клапана, декоративної накладки з відполірованого пластику, дизайнерської термоголовки. 
Для рушникосушарок та дизайн-радіаторів з Rp 1/2’’ або G 3/4’’ євроконус, міжосьова відстань 50 мм.

 

        

Артикул 
Підключення
Терморегуляція 11-28 ⁰С Терморегуляція 11-28 ⁰С

Артикул 
Підключення

F12060
G3/4f x G3/4m євроконус

F12061 
G3/4f x G3/4m євроконус

ХромБілий

4 варіанти підключення:

 
Кутове підключення

Термоголовка справа

Пряме підключення 

Термоголовка справа

Пряме підключення
Термоголовка зліва

 

 Кутове підключення
Термоголовка зліва

C738035
G1/2m x G3/4m євроконус 

C738015
G1/2m x G3/4m євроконус 

C738025
G1/2m x G3/4m євроконус 

Хром Нержавіюча сталь

Дизайнерський термостатичний комплект № 738, кутове підключення

 
Білий (RAL 9016)

Артикул 

Підключення
 

Артикул 

Підключення 
Артикул 
Підключення

 

C739034
G1/2m x G3/4m євроконус

 

C739014
G1/2m x G3/4m євроконус 

C739024
G1/2m x G3/4m євроконус 

 Хром Нержавіюча сталь

Дизайнерський термостатичний комплект № 739, пряме підключення

Білий (RAL 9016)

Артикул 

Підключення
Артикул  

Підключення
Артикул
Підключення

    

Дизайнерська термостатична головка SENSITIVE 

 
Термостатична головка М 30 х 1,5 з вбудованим рідинним датчиком, функціэю захисту від замерзання, випробувана відповідно до DIN EN 215, з прихованою сучасною 
перфорованою конструкцією. Температурний діапазон: від 7 до 28 ° C, гистерезис всього лише 0,4 ° С (енергозберігаюча).

 

C102200C102100
M30 x 1,5M30 x 1,5

C102000
M30 x 1,5

Артикул 

Підключення
Артикул 

Підключення
Артикул 

Підключення

Хром Нержавіюча стальБілий (RAL 9016)

Терморегуляція 11-28 ⁰С Терморегуляція 11-28 ⁰С Терморегуляція 11-28 ⁰С

Комплект представляє собою вузол нижнього підключення радіатора з підключенням труб системи опалення з боку стіни. Зі сторони лінії подачі (ліворуч) знаходиться термостатичний 
клапан M 30 x 1,5 (з функцією попереднього налатування), по стороні зворотної лінії (праворуч) знаходиться запірний вентиль (закритий декоративним ковпачком). 
При необхідності, термостатичний клапан і запірний вентиль можна поміняти місцями.
Міжосьова відстань між патрубками прямому та зворотному лініями - 50 мм.

Комплект представляє собою вузол нижнього підключення радіатора з підключенням труб системи опалення, що виходять з підлоги. Зі сторони лінії подачі (ліворуч) знаходиться 
термостатичний клапан M 30 x 1,5 (з функцією попереднього налатування), по стороні зворотної лінії (праворуч) знаходиться запірний вентиль (закритий декоративним ковпачком). 
При необхідності, термостатичний клапан і запірний вентиль можна поміняти місцями.
Міжосьова відстань між патрубками прямому та зворотному лініями - 50 мм.



C3805334
G1/2m x G3/4m євроконус 

C3805324
G1/2m x G3/4m євроконус 

C3805314
G1/2m x G3/4m євроконус 

Хром Нержавіюча сталь

Дизайнерський термостатичний комплект № 3805, пряме підключення 

Білий (RAL 9016)

Артикул 

Підключення
 

Артикул 
Підключення

Артикул 
Підключення

 

Комплект складається з 2-х прохідних декоративних блоків для бокового підключення радіаторів. По стороні лінії подачі знаходиться термостатичний клапан M 30 x 1,5 (з функцією 
попереднього налатування), по стороні зворотньої лінії знаходиться запірний вентиль (закритий декоративним ковпачком).

Дизайнерський термостатичний комплект № D 3804, кутове підключення

C3804334
G1/2m x G3/4m євроконус

 
C3804324
G1/2m x G3/4m євроконус 

C3804314
G1/2m x G3/4m євроконус 

Артикул
Підключення 

Артикул 

Підключення
 

Артикул
Підключення

 
Хром Нержавіюча стальБілий (RAL 9016)

Комплект складається з 2-х кутових декоративних блоків для бокового підключення радіаторів. По стороні лінії подачі знаходиться термостатичний клапан M 30 x 1,5 (з функцією 
попереднього налатування), по стороні зворотньої лінії знаходиться запірний вентиль (закритий декоративним ковпачком).

Хром Нержавіюча стальБілий (RAL 9016)

Дизайнерський термостатичний комплект № D 3933, трьохосьовий

CL342003001
G1/2m x G3/4m євроконус 

CL342002001
G1/2m x G3/4m євроконус 

CL342001001
G1/2m x G3/4m євроконус 

Артикул 

Підключення
 

Артикул 

Підключення 
Артикул 

Підключення
 

Комплект складається з 2-х трьохосьових декоративних блоків для бокового підключення радіаторів. По стороні лінії подачі знаходиться термостатичний клапан M 30 x 1,5 (з функцією 
попереднього налатування), по стороні зворотньої лінії знаходиться запірний вентиль (закритий декоративним ковпачком).

Дизайнерський компресійний фітинг F11 Дизайнерський компресійний фітинг F3
Компресійні кінцеві фітинги з глянсовою хромованою поверхнею для з'єднання 
дизайнерського термостатичного комплекту з підведенням системи опалення, 
виконаної з мідною труби, вуглецевої сталі, нержавіючої сталі. У комплекті йде 2 шт.

Компресійні фітинги з глянсовою хромованою поверхнею для з'єднання
дизайнерського термостатичного комплекту з підведенням системи опалення, 
виконаної з пластикової або металопластикової труби. У комплекті йде 2 шт.

 

    

        

Артикул  

Підключення

 

Артикул

Підключення

F11132

15 x 1 mm x G3/4f євроконус

F11482  

16 x 2 mm x G3/4f євроконус

F11483

17 x 2 mm x G3/4f євроконус

Хром Хром

Універсальний поворотний термостатичний вентиль VARIOCON Універсальний поворотний термостатичний комплект VARIOCON

Універсальний термостатичний вентиль з обертовими патрубками для підключення
опалювальних трубопроводів. Дозволяє підключатися до труб, що виходять з підлоги 
або зі стіни. На лінії подачі встановлений термостатичний клапан М 30х1,5 
з функцією попереднього налаштування. Міжосьова відстань - 50 мм.

Універсальний термостатичний вентиль з обертовими патрубками для підключення
опалювальних трубопроводів. Комплект складається з 2-х блоків.  Дозволяє підключатися 
до труб, що виходять з підлоги або зі стіни. На лінії подачі встановлений термостатичний 
клапан М 30х1,5 з функцією попереднього налаштування. Міжосьова відстань - 25 мм.

 
 

 

 

 

        

Артикул  

Підключення

 

Артикул

Підключення

F12019

G3/4f x G3/4m євроконус

F12016  

G3/4f x G3/4m євроконус

Хром Хром



ТОВ «Інтекс Холдінг Україна»
02121, м. Київ
вул. Колекторна, 3-а

Тел:  +38 044 353-92-97
Факс: +38 044 536-01-18 
info@meibes.ua
www.meibes.ua


