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COMBI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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DESIGNER RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

*   For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
         Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite in locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168 
**   When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
       Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Finished in a sleek chrome or in any combination of colours and chrome, 
COMBI is both practical and lovingly designed.  Very suitable for kitchens and 
bathrooms alike, this superb design fits every interior.

COMBI are un design practic și atractiv, disponibil în orice culoare RAL, cromat 
sau chiar în combinații de culori și crom, datorită celor doi elemenți niplabili. 
Foarte potrivit atât pentru bucătărie, cât și pentru baie, acest model splendid se 
armonizează oricărui interior.

COMBI
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®

Code/
Cod

Finish / 
Finisaj

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l W W W

CB090/060V9010 RAL 9010 
white/alb* 600 900 540 2 10,50 3,90 181  345  430 

CB090/060CR  Chrome / 
Cromat 600 900 540 2 10,50 3,90 139  265  331 

Factory pressure test/ 
Presiune de probă: 7 bar 

7
bar

Elements/ 
Elemenţi: 60x20mm

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 page 177

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 5.5 bar

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice**


