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Sálavý mramorový panel MR je určený pro vytápě-
ní reprezentativních prostor, hal, koupelen, apod. 

Skládá se z mramorové desky, topného elementu, 
omezovacího termostatu a přívodního kabelu. Do-
poručujeme ovládat pomocí externího prostorového 
termostatu s vypínačem.

• předávání tepla okolí ve velké ploše prostřednic-
tvím mramorové desky

• uživatelský komfort vytápění (bez přepalování a 
vysušování vzduchu)

• zdravotní výhodnost (vytápění bez masivního víře-
ní prachových částic)

• ideální vertikální rozložení vzduchu ve vytápěné 
místnosti

• estetický vzhled
• 2 roky záruka

Janina Kavala Rosa Veria Green Volakas

TYP
rozměr (mm)

D×Š×H
hmotnost

(kg)
výkon

(W)

TYPE
dimensions (mm)

D×Š×H
weight

(kg)
output

(W)

MR 300 500×500×30 20 300

MR 500 700×500×30 28 500

MR 800 * 900×600×30 43 800

MR 1000 * 1100×600×30 53 1000

MR 1200 * 1300×600×30 62 1200

Krytí IP 44.
*) možnost dodání sušáku 
na ručníky 

IP 44 covering
*) Towel drier available 

The MR marble radiant panel is meant for heating of 
representative areas, halls, bathrooms etc. 

It consists of a marble panel, heating element, ther-
mostat and a supply cable. Control by an external 
thermostat with switch is recommended.

• heat transmission to a large surrounding area by a 
marble panel

• comfortable heating (without air drying and bur-
ning)

• hygienic convenience (heating without mass whir-
ling of dust particles)

• ideal vertical distribution of air in a heated room,
• aesthetic appearance
• 2 year‘s guarantee

UPOZORNĚNÍ: Jelikož se jedná o přírodní materiál, může dojít k  barevným odchylkám.
WARNING: As marble is a natural material, colour differences may occur.
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Instalace

1 mramorový panel
2 konzoly
3 stavěcí opěrky
4 stěna
5 hmoždinky s vruty
6 připojovací krabice

Installation

1 marble panel
2 brackets
3 adjusting supports
4 wall
5 dowels
6 wall junction box


