
De Thermrad AluStyle Plus is een bijzonder luxe decorradiator met in totaal 6 aansluitingen. In tegenstelling 
tot de gewone Thermrad AluStyle, is de Plus uitvoering voorzien van midden-onder aansluitingen en wordt hij 
direct installatieklaar geleverd voor aansluiting op deze middenonderaansluitingen.

Daarnaast is elke radiator voorzien van een voorbereiding t.b.v. de montage van een bijpassende 
handdoekbeugel. Hierdoor is de AluStyle Plus ook perfect toepasbaar in de badkamer of keuken. Door de 
goede warmtegeleiding en lage waterinhoud van aluminium radiatoren, ontstaat een snelle en efficiënte 
warmte afgifte met besparing op uw energierekening als gevolg.

Aluminium radiatoren zijn licht in gewicht (ca 1/3 van stalen radiatoren), ARBO-vriendelijk en geschikt voor 
montage op diverse soorten wanden. De AluStyle Plus is hierdoor zeer breed toepasbaar en maakt een 
flexibele indeling in vrijwel elke woon- of sanitaire ruimte mogelijk.

Aluminium radiatoren zijn niet geschikt bij stadsverwarming.

Selectiekaart
AluStyle Plus



75

Technische gegevens

Warmteafgift e    Volgens de Europese Norm EN442
Materiaal    Aluminium
Kleur     Structuur wit en structuur zwart
Maximum werktemperatuur 110⁰C
Werkdruk    6 bar
Afpersdruk    10 bar
Aansluitingen    4x zijaansluiting 1⁄2”
    2x middenonderaansluiting (MM) 1⁄2” h.o.h. 50mm.
Hoogtes    1800 en 2000mm
Lengtes     240 – 320 – 400 – 480mm. 
Garantie    10 jaar op fabricagefouten, indien de radiator onder normale omstandigheden 
    in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast.
Levering inclusief   ● Verstelbare ophangbeugels
 ● Houtdraadbouten en pluggen
 ● Blind- en ontluchtingsstop
Algemeen Keerplaatje toe te passen bij gebruik van de onder-aansluitingen. 
 Aansluiten aan de bovenzijde (aanvoer/retour links- rechtsboven) is niet mogelijk.
Warmteafgift e

Afgift e volgens EN442 75/65/20˚C

Hoogte Lengte Bestelnr (wit) Bestelnr (zwart) Watt

1800 240 9728933 9728934 904
320 9728931 9728938 1206
400 9728928 9728924 1507
480 9728927 - 1808

2000 240 9728929 - 983
320 9728925 - 1310
400 9728940 - 1638
480 9728937 - 1966



Bestelnr Omschrijving

9728939 Handdoekbeugel chroom, 240mm

9728932 Handdoekbeugel chroom, 320mm

9728930 Handdoekbeugel chroom, 400mm

9728941 Handdoekbeugel chroom, 480mm

9728936 Reserve ophangset - beugels

9728926 Reserve stoppen set

Toebehoren Alustyle Plus


