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Extra sterk, extra duurzaam, uiterst veilig: MAXI is de krachtpatser met het warme hart. Zijn ex-
treem solide bekleding uit verzinkt staal heeft veilige afgeronde hoeken en kan tegen een stoot! De 
Low-H2O technologie garandeert een krachtige warmteafgifte en lage aanraaktemperatuur. 
Kortom: hoe een veilige en krachtige radiator ook elegant uit de hoek komt.

* Kleinere afstanden kunnen een lichte daling van de afgifte tot gevolg hebben.

MAXI DBE - Extra sterk en veilig

Bekleding 

De MAXI voldoet aan de strengste veiligheidsnormen en is dus ook geschikt voor openbare gebouwen, 
scholen, zieken- en bejaardentehuizen, kinderverblijven, gevangenissen, ... , waar veiligheid en 
duurzaamheid zeer belangrijk zijn.
Soft design: geen scherpe kanten, alle hoeken zijn mooi afgerond
Sterk geprofileerde voorplaten in 1,5 mm dik elektrolytisch verzinkt staal
Kras- en stootvaste oppervlaktebehandeling met satijnglanzende afwerking en hoge UV-bestendigheid
Standaard kleuren zonder meerprijs:
- Wit RAL 9016 (233)
- Zandstraalgrijze metaallak (001)
Andere kleuren: zie kleurenkaart

GARANTIE: 10 jaar

Low-H2O warmtewisselaar

Uit koper en aluminium, volledig roestvrij
Standaard verlengde ontluchter met afvoerslangetje
Low-H2O warmtewisselaar met stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
Enkelzijdige aansluiting, links of rechts, met handbediend of thermostatisch ventiel
of thermostatisch met afstandsbediening

GARANTIE: 30 jaar

Twin Power 

MAXI is ook verkrijgbaar als Oxygen radiator.
Met de superkrachtige Twin warmtewisselaar is tot 15% meer vermogen mogelijk voor dezelfde 
afmetingen.

WT - Wall Top
(wandmodel, rooster bovenaan)

WF - Wall Front
(wandmodel, rooster vooraan)

Voor een geselecteerd vermogen, variëren L en H in evenredigheid met het temperatuurregime.

Raadpleeg ons om uw MAXI DBE te selecteren !

Er bestaan talloze combinatiemogelijkheden volgens de modellen en afmetingen.
Daarom worden alle apparaten van het merk JAGA op maat geproduceerd. 

OPGELET: Bijgevolg is de klant volledig verantwoordelijk voor de verificatie van het aangeboden JAGA 
materiaal, bij elke opdrachtbevestiging. In geval van een verkeerde bestelling zal ACCUBEL geen  
enkele terugname van JAGA materiaal of een aanvraag voor een creditnota aanvaarden.

Afmeting B
Afmeting d
Afmeting h min*
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