Badkamerradiatoren &
badhanddoekdrogers
Omhul jezelf met warmte, comfort
en zacht design

SENSIUM

NEFERTITI

DORIS

2012

Exclusieve innovaties voor nog meer badkamercomfort
Vandaag moeten badkamerradiatoren erg zuinig zijn in verbruik. Dat is niet meer dan terecht, zo vinden we bij
Atlantic. Precies daarom dat onze badkamerradiatoren uitblinken in zuinigheid. Met sommige kan je zelfs tot 45%
energie besparen. Twijfel je? Gebruik dan de Cozytouch-app om je verbruik ‘in real time’ te volgen en naar wens
aan te passen.

De Intelligente Sturing is een uitvinding van Atlantic. Je badkamerradiator actualiseert automatisch zijn
programma en past zich permanent aan de omstandigheden aan. Zo geniet je altijd van het grootst mogelijke
comfort en de grootst mogelijke besparing.

Dankzij de Cozytouch-technologie kan je je Atlantic-badkamerradiator vanop afstand met een smartphone of
tablet besturen en monitor je je temperatuurinstelling, elektriciteitsverbruik, enz. ‘in real time’. Zo heb je steeds
volledige controle over je comfort, veiligheid en energieverbruik, zelfs wanneer je niet thuis bent.

Atlantic ‘connected’: ervaar de revolutie van het verbonden comfort
1. Regel - Met Cozytouch regel je waar en wanneer je maar wenst je persoonlijk comfort: de verwarming,
het sanitair water en de luchtkwaliteit in huis.
2. Visualiseer - In een oogopslag visualiseer je het verbruik van je toestellen en je besparingen. Het
resultaat: geen onaangename verrassingen meer bij je energieafrekening.
3. Geniet en bespaar - Geniet dag in dag uit van comfort op maat, afgestemd op jouw behoeften,
met de geruststelling dat je je energie-uitgaven in de hand hebt.

BADKAMERRADIATOREN

SENSIUM

NEFERTITI

Omschrijving

De radiator waar muziek, sfeer en licht in zit

Dé bestseller van Atlantic

Energiebesparing

Tot 45% energiebesparing dankzij de
Intelligente Sturing

Tot 25% energiebesparing t.o.v. traditionele
badkamerradiatoren

Kleuren

Wit of zwart

Wit

Versies

-

Nefertiti Integral Small, Nefertiti Digital Small,
Nefertiti Integral Mixed

Modellen

Met links- of rechtsdragende stijl

Met of zonder Ventilo

Extra troeven

Muziek met superieure geluidskwaliteit via Bluetooth
dankzij geïntegreerd audiosysteem
Gedempte verlichting voor een rustgevende sfeer
Bediening met smartphone via Cozytouch-app
Uitzonderlijk design

Uiterst praktisch design om handdoeken aan te drogen
Zuinige werking dankzij de digitale afstandsbediening
Compleet gamma accessoires: spiegel,
vlinderhaak, stang

Vermogens

1.750 W

Van 500 tot 2.000 W

Jouw comfort, jouw stijl
Naast uitzonderlijk warmtecomfort en uitgesproken zuinigheid heeft Atlantic ook oog voor design. Hou je van een landelijke badkamer?
Of verkies je strak, retro of luxueus? In het ruime aanbod badkamerradiatoren van Atlantic vind je steeds de radiator die precies past bij
jouw persoonlijke smaak en interieurwensen. Laat je verleiden door design, pure lijnen, zachte welvingen... En maak je keuze.

Strak, licht

Landelijk, authentiek

Statig, luxueus

Retro, vintage

En jij? Welke badkamerradiator of badhanddoekdroger kies jij?
BADHANDDOEKDROGERS

DORIS

2012

Handig, programmeerbaar en voordelig geprijsd

De budgetoplossing voor nieuwbouwers

Tot 25% energiebesparing t.o.v. traditionele
badkamerradiatoren

Tot 25% energiebesparing t.o.v. traditionele
badkamerradiatoren

Wit

Wit

Doris Digital, Doris Digital Ventilo, Doris Digital Mixed,
Doris Hot Water

2012, 2012 Small, 2012 Hot Water

Met of zonder Ventilo

/

Klassiek design, handig in gebruik
Programmeerbaar met digitaal bedieningspaneel
Grote keuze in vermogens: van 500 tot 2.000 W

Warme badkamer en droge handdoeken tegen een lage prijs
Eenvoudig te installeren
Functie 24 u. auto-verwarming en 24 u. auto-drogen
Intuïtief bedieningspaneel met vergrendelbare keuzes

Van 500 tot 2.000 W

Van 300 tot 1.000 W

SENSIUM
DE RADIATOR WAAR MUZIEK, SFEER EN LICHT IN ZIT
Ook al hang je je
badkamerradiator vol
handdoeken, dankzij de
technologie Triple Comfort
System zijn je handdoeken
steeds aangenaam warm
en droog, en verwarm je je
badkamer altijd tot de ideale
temperatuur. Je hoeft geen
krachtiger model meer te
kiezen om een ontoereikende
verwarming te compenseren.
Je wordt op elk moment
perfect verwend.

STERKE PUNTEN

Wil je je badkamer nog
sneller warm krijgen?
Kies dan voor een
badkamerradiator met
Ventilo. Hierbij zorgt
een geïntegreerde,
snelle en eiciënte
verwarmingsventilator met
een eigen vermogen van
1.000 W voor een extra
– en een extra snelle –
warmteafgifte. Ideaal voor
wie zijn of haar badkamer
op elk moment van de dag
(of nacht) in spoedtempo wil
verwarmen. En willen we dat
niet allemaal?

· Muziek met superieure geluidskwaliteit via Bluetooth
dankzij geïntegreerd audiosysteem van Cabasse
· Gedempte verlichting voor een rustgevende sfeer
· Bediening met smartphone via Cozytouch-app
· Uitzonderlijk design

1.750 W

SENSIUM
Modellen

Keuze uit links- of rechtsdragende stijl

Kleuren

Wit of zwart

Ventilo

Met Ventilo

Vermogens
Afmetingen (B x H x D)

1.750 W
565 x 1.340 x 150 mm

BADKAMERRADIATOREN
NEFERTITI
DÉ BESTSELLER VAN ATLANTIC

STERKE PUNTEN
· Uiterst praktisch design
om handdoeken aan te
drogen
· Zuinige werking dankzij
de digitale
afstandsbediening

1.500 tot
1.750 W

· Verkrijgbaar in versie
Small, met (Integral
Small) of zonder (Digital
Small) Ventilo:
slechts 45 cm breed,
ideaal voor kleine
badkamers

500 tot
750 W

NEFERTITI INTEGRAL SMALL

· Ook verkrijgbaar in
versie Mixed:
switch tussen
cv-verwarming en
elektrische verwarming
wanneer de cv uitstaat.
Ideaal voor tussenseizoenen

1.750 tot
2.000 W

NEFERTITI DIGITAL SMALL

NEFERTITI INTEGRAL MIXED

Wit

Wit

Wit

Met Ventilo

Zonder Ventilo

Met Ventilo

500 + 1.000 W
450 x 1.450 x 135 mm

500 W
450 x 1.450 x 138 mm

750 + 1.000 W
550 x 1.450 x 150 mm

750 + 1.000 W
455 x 1.750 x 135 mm

750 W
450 x 1.750 x 138 mm

1.000 + 1.000 W
550 x 1.750 x 150 mm

DORIS DIGITAL
HANDIG, PROGRAMMEERBAAR EN VOORDELIG GEPRIJSD

STERKE PUNTEN
· Klassiek design
· Handig in gebruik
dankzij de ideale
hoogte van het
programmeerbaar
en tactiel
bedieningspaneel
· Grote keuze in
vermogens: van
500 tot 2.000 W

. Ook verkrijgbaar
in versie met
Ventilo:
verwarmingsventilator voor
nog snellere
warmte

1.500 tot
2.000 W

500 tot
1.000 W

DORIS DIGITAL

· Ook verkrijgbaar
in versie Mixed:
switch tussen
cv-verwarming en
elektrische
verwarming
wanneer de
cv uitstaat.
Ideaal voor
tussenseizoenen

1.500 tot
2.000 W

DORIS DIGITAL VENTILO

· Ook verkrijgbaar in
versie Hot Water:
sluit je Doris Digital
aan op je cv-ketel

487 tot
943 W

DORIS DIGITAL MIXED

DORIS HOT WATER

Wit

Wit

Wit

Wit

Zonder Ventilo

Met Ventilo

Met Ventilo

Zonder Ventilo

500 W
500 x 1.095 x 70 mm

500 + 1.000 W
500 x 1.095 x 105 mm

500 + 1.000 W
500 x 1.095 x 130 mm

487 W ΔT 50 °C
500 x 1.043 x 80 mm

750 W
500 x 1.590 x 70 mm

750 + 1.000 W
500 x 1.590 x 105 mm

750 + 1.000 W
500 x 1.590 x 130 mm

722 W ΔT 50 °C
500 x 1.540 x 80 mm

1.000 W
550 x 1.837 x 70 mm

1.000 + 1.000 W
550 x 1.837 x 132 mm

1.000 + 1.000 W
550 x 1.837 x 130 mm

943 W ΔT 50 °C
550 x 1.785 x 80 mm

BADHANDDOEKDROGERS
2012
DE BUDGETOPLOSSING VOOR NIEUWBOUWERS

STERKE PUNTEN
· Warme badkamer en
droge handdoeken tegen
een lage prijs
· Eenvoudig te installeren
· Functie 24 u. autoverwarming en 24 u.
auto-drogen

500 tot
1.000 W

· Ook verkrijgbaar in
versie Small:
slechts 65 cm breed,
ideaal voor kleine
badkamers

300 tot
500 W

2012

· Ook verkrijgbaar in
versie Hot Water:
sluit je 2012 aan op je
cv-ketel

408 tot
942 W

2012 SMALL

2012 HOT WATER

Wit

Wit

Wit

Zonder Ventilo

Zonder Ventilo

Zonder Ventilo

500 W
480 x 998 x 100 mm

300 W
400 x 789 x 110 mm

408 W
500 x 920 x 80 mm

750 W
480 x 1.453 x 100 mm

500 W
400 x 1.248 x 110 mm

609 W
500 x 1.375 x 80 mm

1.000 W
550 x 1.781 x 100 mm

844W
550 x 1.703 x 80 mm
942W
600 x 1.703 x 80 mm

Kies je badkamerradiator
of badhanddoekdroger online
Op zoek naar badkamerradiatoren of badhanddoekdrogers? Wees gerust
veeleisend! Want jouw ideale badkamerradiator of badhanddoekdroger
moet niet alleen in 1, 2, 3 zorgen voor optimaal warmtecomfort, hij moet
ook uitgerust zijn met de modernste technieken, heel zuinig zijn en perfect
passen bij jouw smaak. En laat ‘comfort’, ‘innovatie’, ‘besparing’ en ‘design’
nu net dé sleutelkenmerken zijn van het gamma badkamerradiatoren en
badhanddoekdrogers van Atlantic…
Ontdek alle badkamerradiatoren van Atlantic op
www.inoxcon.nl

BADKAMERRADIATOREN

ELEKTRISCHE VERWARMING

WARMTEPOMPEN

WARMTEPOMPBOILERS

ELEKTRISCHE BOILERS

Inoxcon BV - Duizendblad 1 - 3401 LX - IJsselstein
Tel: 030-6865108 - Website www.inoxcon.nl - Support info@inoxcon.nl

