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İÇİNDEKİLER .

Tasarım radyatör koleksiyonumuz, 
her yaşam alanı için doğru radyatörü 
sunar. Şekilleri, işlevleri ve renkleri, 
hassas bir şekilde birbirleriyle 
eşleştirilmiş ve uyumludur. Burada 
yer alan resim ve yazılar yönlendirme 
ve referans amaçlıdır ve bu broşür 
boyunca size kılavuzluk edecektir. 
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MİSYONUMUZ.

Avrupa’da yol gösteriyoruz 

FINIMETAL  Avrupa’nın teknik 

standartları ve tasarım trendlerini belir-

leyen öncü teknoloji ve tasarım ortağıdır. 

Markanın geniş ürün portföyü, radya-

tör, yerden ısıtma ve baca sistemleri 

alanlarından oluşmaktadır. 

Mimarlar, planlamacılar ve iyi tasarımı 

sevenler, FINIMETAL ’in ürünlerinin 

enerji verimliliği ve benzersiz tasarım 

konseptleri bakımından elde edilen 

sürekli yenilikçi güç ile ısıtılan oda 

kullanıcılarına getirdiği halis güzellik ile 

dolmaktadırlar. 

Sayısız kalite damgası ve FINIMETAL 

marka adı, ürünlerimizin mükemmelliğini 

ve imalat kalitesini garanti etmektedir. 

FINIMETAL ’ in s imgeledikler i 

Isıtma çözümlerinde trendleri belirleyen tasarım 

FINIMETAL ’in olağanüstü tasarım radyatörleri yelpazesi, ısıtma için bireysel donatılar 

ve benzersiz yüzey konseptleri ile modern yaşam alanının her yönüne mükemmeliyet ge-

tirmektedir. 

En yüksek enerji verimliliği

Yeniliğin öncüsü FINIMETAL , ısıl konfor bakımından, iklimin korunması ile mükemmel 

uyum içinde, ileri geleceğe-odaklı ısı yayma teknolojisini sunar.

Ürün aralığı ve hizmet kavramı bir arada 

FINIMETAL, tam bir tedarikçi olarak, sadece optimum ısı yayma çözümleri için en yük-

sek kaliteli ürün yelpazesini garanti etmekle kalmayıp aynı zamanda en iyi danışmanlık 

becerilerini ve istisnai bir hizmet standardı  sunar. 

heatingthroughinnovation.
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Her bir alanda çeşitlilik 

FINIMETAL , geleceğe odaklı tasarım radyatörleri, trendleri belirleyen banyo radyatör-

leri, çok ilgi çekici tasarımlara sahip konvektörleri ve düz-boru radyatörleri ve ayrıca enerji 

verimlilikli düz ve modern yenileme radyatörleri ile Avrupa’nın ana piyasalarında tam bir 

tedarikçidir. 

FINIMETAL  ürünlerini, estetik taleplerinin çok olduğu her yer için ilk seçenek yapan, 

yenilikçi ısı yayma-teknolojisi ile trendleri belirleyici tasarım konseptleri birleşimidir. 

Tasarım hissi 

FINIMETAL  , tüm ürünleri ve en iyi tasarım detayları ve tüm özelliklere gösterdiği dikkat 

çekici hassasiyet ile en yüksek standartların savunucusudur. Örnek olarak, tüm yuvarlak 

borulu modellerin boru uçları sadece kaynaklanmış değildir aynı zamanda üstün teknik 

kalite ile birleştirilmiş benzersiz bir görsel çekicilik etkisi vermek için özel bir işlemle pürüz-

süz hale getirilmiştir. 

Bu belirgin kalite ve her bir bireysel gereksinim için en iyi çözümü sunma dürtüsü tüm 

ürünlere yansıtılmıştır ve FINIMETAL ’i seçkin bir tedarikçi haline getiren de budur. 

Mobilya: MASTELLA TASARIMI 
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Bireysel tasarım 

FINIMETAL ’in benzersiz yüzey konsepti, tasarım radyatörlerinizi istediğiniz gibi 

yapılandırabilmeniz için binden fazla olanak sunmaktadır. Matthias Horx Zukunftinstitut 

şirketinden Harry Gatterer gibi üst düzey tasarımcılar ve uluslararası eksperler, yaşam 

alanı tasarımı konusunda yeni trendlerin belirlenmesinde FINIMETAL ’in başarısının 

arkasındaki faktörlerden biridir. 

Tasarım radyatör modelleri SEWA  ve NERO’nun sergilediği çekici şekilsel ifade, tüm 

renklerde en şık mimari ve çiçek desenlerini içeren gerçekten ayırt edici bir seçme sunar. 

Ön yüzeylerin modern parlak görünümü, yaşam ve ev kültürü için en seçkin tasarım 

bakımından simgeseldir. Tasarlanmış radyatörleri, günümüzün daralan yaşam alanlarında 

hoş bir odak noktasıdır – heyecan verici bir sanat eseri yaratılmıştır!

Sürekli fi kir geliştirme, geleceği yaratma 

FINIMETAL , Avusturya ve Finlandiya’da bulunan iki araştırma geliştirme merkezi ve 

kendi Tasarım ve Yenilik Merkezi ile – hem teknik bakımdan hem de tasarım bakımından 

– sürekli gelecek şeyler üzerinde çalışmakta ve gelecek için radyatörler tasarlamaktadır. 

TASARIM YETERLİLİĞİ.

Taslaktan bir tasarım heykelciliğine.

Tasarlayan: Manfred Lechner.
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TREND VE STİL 

FATALA-VM SPABAWA-VM SPA

FINIMETAL  tasarım radyatörleri koleksiyonundan yeni SPA modelleri, sadece onları gören gözler için bir keyif değil aynı zamanda 

yumuşak hatlar ve köşeler, dokunma hissine olumlu bir yenilik getirmektedir. Isıtma için şık tasarım bakımından en iyisidir, isabetli bir 

şekilde duvarda yükseğe yerleşmektedir ve tüm vana ve bağlantı birimleri tamamen gizlidir. 

FATALA VM SPA
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Radyatörler:
RAL 9016 trafi k beyaz 
Softline paneller:
RAL 1035 inci bej 

Mobilya: MASTELLA TASARIM 
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Radyatörler ve softline paneller:
RAL 9016 trafi k beyaz 

Mobilya: LAUFEN MIMO 
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BAWA-VM SPA.

Merkez-bağlantılı-radyatör tekno-

lojili tasarım radyatör, banyo, duş 

ve lavabolu her türlü SPA sağlık de-

neyiminin eşit ölçüde bir parçasıdır. 

Çekici merkez-bağlantı koruyucu ile 

birleştirilmiş kibar softline çerçeveler, 

en yüksek tasarım yeterliliğinin stilleri 

ve stil elemanlarıdır. 

510, 610, 760

1204 1444 1764

veriler mm cinsindendir. 

Radyatörler: 
RAL 290 40 45  mistik mor

Softline paneller:
RAL 290 70 20 puslu leylak 

Radyatörler ve softline paneller:
RAL 6019 pastel yeşil

Radyatörler: RAL 9016 trafi k beyazı
Softline paneller: RAL 7037 tozlu gri 

Avantajlarınız: temizlemesi kolay dikey 

koruyucular, duygularınızı dokunma-

ya çağırıyor. BAWA-VM SPA model-

leri, sıhhi tesisat, trend ve klasik renk 

kartelasının 45 renk çeşidinde sunula-

bilmektedir. 
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Bir tarafı açık ısıtma boruları ve modern merkez-bağlantılı-radyatör teknolojisi ile 

birleştirilmiş sade ve dikey softline koruyucu, kullanımı olağanüstü derecede kolay 

tasarım klasiklerini her SPA ortamı için trend belirleyiciler haline getirmiştir. FATALA-

VM SPA modeli, çamaşır ve havluların kurutulması ve asılması için bol yer sunmaktadır. 

FATALA-VM SPA.

Radyatörler ve softline paneller:
RAL 7016 antrasit gri 

Avantajlarınız: yenilemeyen kolaylık 

FATALA-VM SPA, benzersiz bir 

çamaşır kurutma sağlar – birçok işlevsel 

ekstraları ile birlikte trend belirleyici bir 

tasarımdır. 

Mobilya: MASTELLA TASARIM
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505, 605, 755

1204 1444 1764

veriler mm cinsindendir. 

Radyatörler: RAL 9016 trafi k beyazı
Softline paneller: S0088 Manhattan

Radyatörler ve softline paneller:
S0088 Manhattan 

Radyatörler ve softline paneller: 
RAL 9016 trafi k beyazı
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MİMARİ VE 
TASARIM 

OHIO VSM LOWA VMNERO SEWA

FINIMETAL  tasarım radyatör modelleri burada açık bir şekilde gelişimlerin gittiği yönü ve tasarımının yine her engeli ve sınırı sessizce 

kırabileceğini göstermektedir – düşünme şeklimiz için olan dahil. Söz konusu ilerlemeler, sağlam ve zamanı geçmiş düşünce ve eylem 

modelleri ile durdurulmaktadır. Yeni – ve oldukça mümkün şekilde daha önce hiç yaşanmamış bir şey için alan yaratmaktadır. Konu, tasarım 

radyatörleri ve mobilyanın birleşmesi, ileriye doğru yeni yolların farkında olmak ve bu süreçte tüm kısıtlamaların nabzını tutmaktır, sonuç ise 

gelecek için gerçek estetik katma değerin oluşturulmasıdır – çünkü zamansız tasarımlar her devirde yeniden tercüme edilebilir. 
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Radyatörler: RAL 9016 trafi k beyazı 
Dekoratif şeritler: RAL 7015 barut gri 

Mobilya: MONDO & TEAM 7 
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veriler mm cinsindendir. 

Entegre merkez-bağlantı vanalı SEWA 
modeli

600 600 700

1471 1685 1685

SEWA standart

Radyatör ünitesi: 
RAL 9007 gri alüminyum 

Ön panel, alt kapak
ve desen, havlu rafı: 
RAL 9016 trafi k beyazı 

SEWA elegans

Radyatör ünitesi: alt kapak
ve desen, havlu rafı: 
S0087 Bahama beji 

Ön panel: RAL 7015 barut gri 

SEWA dekor • dec 027

Radyatör ünitesi, desen, havlu rayı ve 
alt kapak: RAL 9016 trafi k beyazı 

Ön panel: RAL 9017 trafi k siyahı

SEWA.

SEWA dekor • dec 004 
Radyatör ünitesi, desen, havlu rayı
ve alt kapak: RAL 9016 trafi k beyazı
Ön panel: RAL 9017 trafi k siyahı 
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SEWA modeli, genç ruhu ile birleşmiş saf zarafeti dışa vurmaktadır. Pürüzsüz, parlak yüzeyi 

ve havlu rayının sade düz hatları, şık bir yuvarlaklık ile zevkli bir görüntüye sahip olmasını 

sağlar. Trendlerden haberdar yaşam sanatı için bir oyun bahçesidir. 

Avantajlarınız: Geniş havlu rayı, tasarım 

mükemmeliyetinin işlevselliğini 

vurgulamaktadır. Talep üzerine üç 

havluluğa kadar temin edilir. 

SEWA dekor – dec 023 
Radyatör ünitesi, desen, havlu rayı ve alt kapak: RAL 9016 trafi k beyazı 
Ön panel: S0087 Bahama beji 

mobilya: VIGOUR
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530 530, 630 530, 630

1019 1419 1819

Mimari  ve Tasar ım 

NERO.

NERO modeli, çarpıcı tasarımı ve 

kapsamlı şekilde değişik renkleri ve 

bir tarafı açık profi l kenarlı çerçeve-

si ile takviye edilmiş etkisi sayesinde 

olağanüstü ölçüde etkileyicidir. Krom 

kaplı profi l kenarlı çerçevesi, bu modelin 

bağımsız tasarım kavramına ağırlık katar. 

Avantajlarınız: Değişken yüzeyler, uyum 

yaratarak yaşam alanlarına – belirgin lüks 

dokunuşu dahil – hem rahat hem de rafi -

ne bir atmosfer katar.  

Birçok özel dekor varyasyonu seçeneği 

mevcuttur!

veriler mm cinsindendir.

NERO dekor • dec 012 
Radyatör ünitesi ve ön koruyucu: 
RAL 9016 trafi k beyazı
Desen: RAL 9017 trafi k siyahı 
Profi l kenarlı çerçeve: krom 

NERO d k d 012

Entegre merkez-bağlantılı 
vanalı NERO modeli 
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NERO standart

Radyatör ünitesi ve ön koruyucu:
RAL 9016 trafi k beyazı

Profi l kenarlı çerçeve:
RAL 9007 gri alüminyum

NERO elegans

Radyatör ünitesi ve ön koruyucu:
RAL 9017 trafi k siyahı

Profi l kenarlı çerçeve: krom

NERO decor • dec 014

Radyatör ünitesi ve ön koruyucu:
RAL 9016 trafi k beyazı

Desen: S0091 Bergama

Profi l kenarlı çerçeve: krom

Radyatör ünitesi ve ön panel: RAL 9017 trafi k siyahı 
Profi l kenarlı çerçeve: krom

Mobilya: FALPER
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FINIMETAL  tasarım radyatör modelleri 

SEWA  ve NERO , esnek yüzey konsept-

leri ile bireysel olarak yapılandırılabilir ve 

birden fazla olasılık sunar. 

Renk örnekleri
NERO dekor  • dec 012

Radyatör ünitesi ve ön koruyucu
RAL 9016 trafi k beyazı 

Desen:
RAL 9017 trafi k siyahı

Renk örnekleri
SEWA dekor   • dec 022

Radyatör ünitesi, desen, 
havlu rayı ve alt kapak:
RAL 7024 kurşun grisi 

Ön panel:
S0091 Bergama 

12 dekoratif desen seçeneği. 
Ön panellerde açık renk tonlarında dekoratif desen örnekleri. 

dec 021 

dec 012 

dec 022 

dec 014

dec 023 

dec 017

dec 004 

dec 020

dec 024

dec 026

dec 025

dec 027

TASARIM 
RADYATÖRLERİNİN 

BİREYSEL 
YAPILANDIRMASI.
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Renk örnekleri
SEWA dekor  • dec 022

Radyatör ünitesi, desen, 
havlu rayı ve alt kapak:
RAL 9016 trafi k beyazı 

Ön panel:
RAL 9017 trafi k siyahı

Renk örnekleri
NERO dekor  • dec 012

Radyatör ünitesi ve ön koruyucu
RAL 5014 güvercin mavisi

Desen:
RAL 7040 pencere grisi 

12 dekoratif desen seçeneği. 
Ön panellerde koyu renk tonlarına sahip dekoratif desen örnekleri. 

45 farklı renk arasından seçim 
yapın. 
Bu renkli model yelpazesi, yaşam alanı 

ve mimari ile parlak renklerin temsili bir 

etkileşimine olanak verir. 

Taban rengi.

RAL klasik renkleri.

Metalik renkler.

Banyo renkleri.

RAL trend renkleri.

38. sayfada detaylı renk bilgilerini bulabilirsiniz. 

dec 021 

dec 012 

dec 022 

dec 014

dec 023 

dec 017

dec 004 

dec 020

dec 024

dec 026

dec 025

dec 027
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Mobilya: MOBIMEX 

Mimari  ve Tasar ım 

OHIO.

OHIO modelleri ile odalar sadece 

güvenilir bir ısı yayılımına sahip ol-

makla kalmayıp olumlu yönde aşırı 

şekilde dikkat çekici bir sanat eseri 

kazanmaktadır. 

Avantajlarınız: Bireysel çizgisel dekora-

tif şeritler ile her şeyi mükemmeliyete 

ulaştırır. 

veriler mm cinsindendir.

Merkez-bağlantı vanalı OHIO-VSM 
10/21 modeli 

358 502 646 862

1600, 1800, 2000

Radyatörler  
RAL 9016 trafi k beyazı 
Dekoratif şeritler: 
RAL 1035 inci beji 

OBIMEX 

Radyatörler  
RAL 9016 trafi k b
Dekoratif şeritler
RAL 1035 inci bej
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LOWA.

LOWA modeli, uyumlu düz boru 

tasarımı ve çağdaş sadeliği ile en etki-

leyici tasarım radyatörlerinden biridir. 

Yüksek işlevselliği, mimari bir konsepte 

pürüzsüz şekilde uyar. 

Avantajlarınız: Yüksek ısıtma gücüyle 

birleştirilmiş pratik bir çamaşır kurutma 

fonksiyonu, bu modelden çok fonksi-

yonlu bir ısıtma takımı ortaya çıkarır. 

veriler mm cinsindendir.

Merkez-bağlantı vanalı 
LOWA-VM modeli

500, 600, 700, 800

790 1222 1510

RAL 9017 
trafi k siyahı

Mobilya: VIGOUR 

Mobilya: MONDO & TEAM 7
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RAL 6019 
Pastel yeşil 

Mobilya: FALPER 
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EVRENSEL VE MODERN.

Evrensel  ve Modern 

BAWAARUN FATALAKASAI

Yaşamın geleceği şu an gerçekleşiyor: Bizimle birlikte çağdaş yaşam ortamlarını keşfedin – genç trend renklerin ve temiz formların kombi-

nasyonu, temel unsurların hedefl enen sadeleştirmesini yakalamak eğilimini somutlaştırmaktadır. Ergonomik konfor artı sağlamlık ile 

işlevselliği ve tasarımı aynı anda harmanlamaktadır. Sonsuz zarafetin etkileyici modelleri. 
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KASAI.

veriler mm cinsindendir.

600 600,750 600, 750, 900 750, 900

1022 1262 1502 1742

KASAI modeli: 
Standart tasarım

Her iki tarafta ısıtma boruları ile düzenlenmiş eğlenceli tasarım, KASAI modelini güçlü bir 

kabul dürtüsü ile kült bir nesne durumuna taşımıştır. Boruların yönünün yana çevrilmesi  

her türlü yaşam alanına o belirgin şeyi katan ilginç bir heyecan yaratmaktadır. y ş g ş y g ç y y

Avantajlarınız: benzersiz ısıtma boru-

su düzeni, çamaşır kurutma ve asmayı 

çocuk oyuncağı haline getirir. 

S0087
Bahama beji

Mobilya: IDEA GROUP
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FATALA.

Ayrıca elektrikli versiyonu mevcuttur. 

FATALA modeli, açık şekilsel ifade ve 

nefs zarafetinden hoşlananların seçi-

midir. Her iki taraftan da bağlanabilme 

olanağı büyük bir yerleştirme esnekliği 

sunar. Ayrıca elektrikli versiyonu mevcut-

tur. Yerden çok tasarruf sağlar. 

Avantajlarınız: Açık tek tarafl ı yapısı 

havluları ılık tutar ve erişilmesini kolay 

yapar. 

RAL 9016 
trafi k beyazı 

500, 600, 750

1756 1196 796

FATALA modeli sol:
Standart tasarım

veriler mm cinsindendir.

500, 600, 750

796 1196 1756

FATALA modeli:
Standart tasarım

veriler mm cinsindendir.

Mobilya: LAUFEN NIMO 
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ARUN-TWIN.

veriler mm cinsindendir.

500, 600, 750, 900

1194 1754 2154

ARUN-TWIN modeli:
Standart tasarım 

ARUN-TWIN modeli, yaşam alanının mükemmel ölçüde zevkli ve işlevsel bir biçimde 

bölüme ayrılması için bir seçenektir. Göz alıcı tasarımı ve esnekliği ikna edicidir: kısıtlama 

olmadan değişik şekilde duvara monte edilmesi mümkündür. 

Avantajlarınız: Son detaya kadar zarafet, 

sofi stike bir iç mekan tasarımı temin 

eder. 

RAL 3005 
şarap kırmızı
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BAWA.

BAWA modelini tüm zamanların yıldızı yapan sadeleştirici tasarımı ve temiz hatlarıdır. 

İkili ısıtma borusu düzeni ile, herhangi bir mevcut yaşam alanına mükemmel şekilde 

uyan şık bir ünite haline gelir. Ayrıca merkez-bağlantı vanalı ve elektrikli versiyonları 

mevcuttur. 

Avantajlarınız: 3 koleksiyon varyasyo-

nu ile esnektir: merkez-bağlantı vanalı, 

standart koleksiyon, elektrikli versiyon. 

BAWA modeli:
Standart tasarım

Ayrıca merkez-bağlantı vanalı ve elek-
trikli versiyonları mevcuttur.

500, 600, 750, 900

796 1196 1756

veriler mm cinsindendir.

RAL 9016 
trafi k beyazı

Mobilya: ANTONIO LUPI 
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BAWA-TWIN modeli, sadece ihtiyatlı bir rafi ne ortam yaratmakla kalmayıp aynı 

zamanda daha fazla ısıtma gücü sunmaktadır: Her iki taraftaki borular, daha güçlü bir 

ısıtma çıkışına olanak sağlar ve gereken ekstra alan zorlukla fark edilebilir. 

RAL 5014 
güvercin mavisi 

Mobilya: HIRDA CERAMICA & MASTELLA DESIGN 
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BAWA-TWIN.

Avantajlarınız: Artan performansın bir 

sonucu olarak odalarınız için daha da 

kısa ısıtma süreleri. 

 

BAWA-TWIN modeli:
merkez-bağlantı vanalı 

RAL 7015 
barut grisi 

500, 600, 750, 900

1194 1754

veriler mm cinsindendir.
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KIR EVİ VE KLASİK. 

SEINE-V

Bir kır evinin rahat atmosferi ve klasik stili, ruhunuzu ısıtan orijinal bir basitliğe sahiptir. Pratik ve basitleştirilmiştir ve evin rahatlığını sağlama 

isteğinin gerçek bir ifadesi olan bir ortam yaratır. Bu radyatörler, detay sevgisi, en üst kalite malzemeleri ve neşeli dekoratif elemanları ile 

bu güçlü trend için mükemmeldir. 

VELINO FULDA-VMCAVALLY
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Krom modeli 

Mobilya: FALPER 
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VELINO.

VELINO modeli, dalgalı şeylerle benzerlik gösteren bir isme sahiptir. Her türlü odaya 

benzersiz ve istisnai olan canlandırıcı bir enerji verir. İlgi çekici bir şekilde bir gardıroba 

benzemesi mobilyalar ve radyatörler arasındaki sınır çizgisini şaşırtıcı derecede 

bulanıklaştırır. 

Avantajlarınız: Dikey ısıtma boruları, 

oda yüksekliği izlenimini kuvvetlendi-

rir ve güvenilir ve yerden kazandıran 

ısınmayı muhafaza eder. 

RAL 9016 
trafi k beyazı 

VELINO modeli: 
Standart tasarım 

    510, 822, 1030      510, 822, 1030, 1238

1600 1800

veriler mm cinsindendir.

Mobilya: TEAM 7 
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CAVALLY.

Evrensel CAVALLY modelinin dizaynı, tüm odalarda en iyi etkiyi verir. Her yerde 

anlaşılıp değer verilen ebedi şekilsel bir ifadedir. Ayrıca merkez-bağlantı vanalı mode-

li mevcuttur. 

Avantajlarınız: Hafi fçe kavisli boru 

kurulumu, bağımsız bir etkiye sahiptir 

ve sayısız saklama olanakları sunar. 

RAL 7047 
tele gri 

veriler mm cinsindendir.

498, 596, 742, 887

796 1196 1756

CAVALLY modeli: 
Standart tasarım

Ayrıca merkez-bağlantı 
vanalı modeli 
de mevcuttur. 

R
te

Mobilya: FALPER 
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FULDA-VM.

500*°, 600*°, 750*, 900

758 1220*° 1766*°

FULDA-VM modeli:
Standart tasarım 

Ayrıca elektrikli 
versiyonu 
mevcuttur.°

* Ayrıca merkez-bağlantı 
vanalı modeli mevcuttur. 

veriler mm 
cinsindendir.

FULDA-VM modeli ile ilgili dikkat çekici nokta, simetrik sapması ile elde ettiği benzer-

siz canlı enerjidir. Coşkun bir enerji ile ortak yaşamda yetersiz kalan bir ifade. Ayrıca 

elektrikli ve standart modelleri mevcuttur. 

Avantajlarınız: sofi stike ısıtma borusu 

düzeni, etkileyici bir biçimde şık bir 

dinamizm yakalar. 

RAL 9016 
trafi k beyazı 

Krom modeli

Altın sarısı modeli 
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SEINE-V.

Bir radyatörün harika bir heykel haline gelebileceği bu model SEINE-V ile 

kanıtlanmaktadır. Krom yüzeyi ve altın sarısı rengi, her türlü odada odak noktası ve 

sıcaklığın merkezi olarak parlamasına olanak sağlar. Ayrıca geniş RAL ve banyo renk-

leri yelpazesi ile seviyeli bir şıklık elde etmek de mümkündür. 

Avantajlarınız: Bu tasarım radyatör, her 

türlü odanın vurgu noktasıdır – gerçek 

bir göz alıcıdır!

RAL 9017
trafi k siyahı 

572 572 636 636

1250 1500 1600 1800

SEINE-V modeli: 
vanalı modeli 

veriler mm cinsindendir.

Krom modeli

Altın sarısı modeli 

Mobilya: VIGOUR 
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AKSESUARLAR.

FINIMETAL  tasarım radyatörleri, sahip olduğu ve işlevselliği işlevsel tasarım ile 

birleştiren sayısız pratik aksesuar yelpazesi ile dikkat çekicidir. Tüm aksesuarların 

monte edilmesi – veya uyarlanması – kolaydır. Bunun anlamı, elinizin basit birkaç 

dönüşü ile çok daha fazla saklama alanına ve kıyafetlerinizi asmak için alana sahip 

olabileceğinizdir. Krom kaplı modeli, tasarım radyatörümüz için olan aksesuarların 

çoğunu kullanabilir. 

banyo havlusu askısı 

cam rafl ar havlu askısı palto askıları

çamaşır rayı havlu halkası

SEWA havlu askısı
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EKİPMANLAR.

PTC elektrikli ısıtma elemanları. 

PTC elektrikli ısıtma elemanlarımız, geçiş sezonları için ideal çözümdür: hızlıca konforlu bir 

sıcaklık sağlar. Radyatörün boyutuna göre 300, 600 veya 900 Watt sıcaklık çıkışı sağlanır. 

Tüm tasarım radyatörlere bir PTC elektrikli ısıtma elemanı takılabilir. 

PTC elektrikli ısıtma elemanları için sıcaklık kontrolü. 

Tasarım radyatörünüzü bir PTC elektrikli ısıtma elemanı ile kullanırsanız, oda sıcaklıklarının 

en uygun şekilde kontrol edilmesi olanağı için size bir oda termostatı sunuyoruz. 

Kızılötesi regülatör seti. 

Tasarım radyatörü oda sıcaklık kontrolü için, PTC elektrikli ısıtma elemanlı, dijital oda 

termostatı. Kızılötesi verici, oda sıcaklığını, istenen sıcaklığı, çalışma türünü ve BOOST 

sembolünü aynı anda gösteren açık bir LCD ekrana sahiptir. 



38 Renk palet i 

*  Krom ve altın sarısı versiyonları sadece SEINE-V ve FULDA 
   (BL 750 mm’ye kadar) modelleri içindir. 

SEWA ve NERO modelleri, talep üzerine çeşitli dekoratif versiyonlarda temin edilebilir. Bu farklı dekor çeşitleri, 18. ve 19. sayfalarda görülebilir. 
Gösterilen renkler kesin olmayabilir. Baskı sırasında teknik nedenlerle renklerde sapma olması mümkündür. Talep üzerine kişisel olarak istenen ilave 
renkler temin edilir! 

STANDART RENK.

BANYO RENKLERİ.

RAL TREND RENKLERİ.

RAL KLASİK RENKLERİ.

METALİK RENKLER.

BİTMİŞ YÜZEYLER.

Edelweiss
S0085

İnci beji
RAL 1035

Bej
RAL 1001

Barut grisi
RAL 7015

Krema
RAL 9001

Bergama
S0091

Şarap kırmızısı
RAL 3005

Açık gri
RAL 7035

Trafi k siyahı
RAL 9017

İnci altın sarısı
RAL 1036

Yasemin
S0075

Pastel sarı
RAL 1034

İnci beyazı
RAL 1013

Antrasit grisi
RAL 7016

Gri beyaz
RAL 9002

Bahama beji
S0087

Deniz mavisi
RAL 5002

Tozlu gri
RAL 7037

Kakao
RAL 050 40 20

Beyaz alüminyum
RAL 9006

Altın sarısı*

Natura 
S0094

Sisli leylak
RAL 290 70 20

Alev kırmızısı 
RAL 3000

Grafi t grisi
RAL 7024

Jet siyah
RAL 9005

Manhattan
S0088

Pastel yeşil 
RAL 6019

Pencere grisi
RAL 7040

Cappuccino
RAL 060 60 20

Gri alüminyum
RAL 9007

Muz
S0164

Mistik mor 
RAL 290 40 45

Yakut kırmızısı
RAL 3003

Taş grisi
RAL 7030

Saf beyaz
RAL 9010

Manolya
S0077

Porselen mavisi
RAL 190-2

Elektrik mavisi
RAL 650-2

Limon parıltısı
RAL 250-2

Asit yeşili 
RAL 230-3

Gümüş grisi
RAL 7001

Çikolata kahve
RAL 8017

Paslanmaz çelik grisi
S0112

Trafi k beyazı 
RAL 9016

Güvercin mavisi
RAL 5014

Krom*
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ÜRÜN TANIMI VE 
TESLİMAT KAPSAMI. 

FINIMETAL  tasarım radyatörleri, geniş model ve versiyon 
seçenekleri sayesinde tüm uygulama alanları için uygun üst 
kalite markası ürünlerdir. Modele bağlı olarak sizin için aşağıda 
belirtilen versiyonlar temin edilir:
Klasik bağlantılı versiyonlar, kör tapa ve tahliye tapası artı radya-
törün renginde bir duvar montaj seti dahil teslimat. 
Merkez-bağlantı vanalı versiyonlar, fabrikada contalanmış kör 
tapa ve tahliye tapası artı radyatörün renginde bir duvar montaj 
seti dahil montaja hazır teslimat. (İstisna: OHIO modelleri askı 
destekleri ile teslim edilir.) SEINE-VE modeli için vana bağlantı 
parçası artı radyatörün renginde kapak rozeti ile entegre vana 
seti BAWA-VM SPA, FATALA-VM SPA, BAWA-VM, BAWA-
T-VM, LOWA-VM, FULDA-VM, CAVALLY-VM ve OHIO VSM 
modelleri için ambalaja eklidir ve ayrıca SEWA ve NERO 
modelleri için termostat kafası ile birlikte entegre bir bağlantı 
parçası ambalaj ekindedir. 

Oda ayırma versiyonu 
ARUN-T modeli, bir oda ayırma parçası olarak kullanılır. ARUN-
T ile temin edilen bireyselleştirilmiş oda ayırıcı, her yaşam alanı 
için ilgi çekici bir tasarım haline gelmesini sağlar. Teslimat, kör 
tapa ve tahliye tapası ve radyatörün renginde duvar ve zemine 
bağlantı seti ile yapılır. 

Sadece elektrikle çalışan versiyon 
BAWA-E, FULDA-E ve FATALA-E ailesi elektrikli radyatörler, 
merkezi ısıtma sistemine bağlantı olmadan sadece elektri-
kli ısıtma içindir. Sıcaklığa bağlı PTC elektrikli ısıtma elemanı, 
elektrik direncinden meydana gelen değişiklikler aracılığıyla 
bağımsız olarak radyatördeki ısı taşıyıcı sıvıyı kontrol eder. 
Teslimata, radyatörün renginde bir duvara montaj seti dahildir. 

Çalıştırma koşulları 
Tüm modeller için maksimum 110°C çalışma ısısı ayarlanmıştır. 

Montaj seti 
Tüm tasarım radyatörlerinin arka 
tarafında duvara montaj parçası mevcut-
tur; böylece radyatörün yatay veya dikey 
yönde hizalanması sağlanır. (İstisna: 
OHIO-VSM modeli, asma destekleri ile 
temin edilir.) 

Yüzey işlemi 
DIN 55900 standardına uygun üst kalite, 
doğa dostu çift katlı boya, suda çözünür 
astarla anodik elektro-boya; elektros-
tatik toz kaplama ve bitmiş yüzeyler 
için elektrolitik kaplama. SEINE-V ve 
FULDA modellerinin krom ve altın sarısı 
kaplamalı versiyonları için minimum çıkış 
yaklaşık %25’tir. 

Ambalaj
Tabaka koruması, görünür yüzeyler 
koruması, çift oluklu mukavva ve PE fi lm. 

En yüksek kalite ve üstün tasarım 
yeterliliğine ve yeniliğe sahip güçlü 
bir marka ürünüdür. FINIMETAL , 
tüm müşterilerine en yüksek kalite 
standartlarına göre üretilmiş güçlü 
marka ürünleri sunar. Üretim hattı ve tüm 
imalat yerleri ISO sertifi kalıdır. Tasarım 
radyatörlerinin kalite ve performans 
verileri, resmi olarak tescilli Avrupa test 
kuruluşları tarafından test edilmiştir. Söz 
konusu gerekler ile karşımıza çıkan talep-
ler, ısıtma performansı ve ürün kalitesi 
bakımından en iyiye sahip olacağınızı 
bilmenin garantisini vermektedir. 

FINIMETAL  garanti koşulları, her 
bir tasarım radyatörün ambalajına 
dahil edilen Montaj Kılavuzunda 
bulunmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: www.fi nimetal.com.tr 
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