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STRADA DBE 06 10-11 15-16 20-21
cm 8,5 11,5 16,5 21,5
cm 4,0 5,5 7,8 10,5
cm 10 10 12 15

L

B
d

h
h

H
L

6.5 6.5

12.39

Een strak pak. Een slanke lijn. Een krachtige warmtewisselaar. En een knop om te boosten. STRADA 
DBE is klein maar imponeert. Hij is uitermate intelligent. Elke vraag naar comfort beantwoordt hij 
meteen. Gepast. Met warmtegolven die de kamer doorklieven.

STRADA DBE - Puur design, pure warmte

Bekleding 

Krasvaste polyester afwerking met zacht gestructureerd, satijnglanzend oppervlak 
en hoge UV-bestendigheid
Standaard kleuren zonder meerprijs:
- Wit RAL 9016 (133)
- Zandstraalgrijze metaallak (001)
- Andere kleuren: zie kleurenkaart
Ventiel en aansluitingen zijn verborgen binnen de standaard bekleding
Voldoet aan de veiligheidsnorm DHSS DN4
De bekleding is eenvoudig afneembaar

GARANTIE: 10 jaar

Low-H2O warmtewisselaar

Uit koper en aluminium, volledig roestvrij
Standaard verlengde ontluchter met afvoerslangetje
Met stofwerende laklaag in grafietgrijs (RAL 7024)
Hoge warmteafgifte, zowel bij hoge als bij lage watertemperatuur
Zuinig: snelle opwarming door zeer kleine waterinhoud
Optimale combinatie van warmtecirculatie, straling en activators

GARANTIE: 30 jaar

Twin Power 

De STRADA DBE is ook verkrijgbaar met de extra krachtige Twin warmtewisselaars die zorgt voor tot
15% extra vermogen.

De Strada DBE is ideaal voor systemen met een lage temperatuur.

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

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

Raadpleeg ons om uw STRADA 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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