
De elektrische handdoekradiator 
BATHLINE BB-EL is hét antwoord 
op alle eisen van het badkamer-
comfort van vandaag. 
Hij biedt comfort op alle terreinen 
en is bovendien mooi om naar te 
kijken.
 
Horizontale ronde buizen en de 
verticale collectoren in D-profiel 
vormen samen een elegant en 
evenwichtig geheel. Hierdoor 
straalt hij rust en eenvoud uit, 
wat essentieel is in het wellness 
gevoel in de badkamers van 
vandaag?
 
De ruimtetemperatuur stelt u snel 
en eenvoudig in dankzij een 
individuele thermostaat. Die zit 
trouwens handig voorgemonteerd 
op de radiator.

 
Snel uw handdoeken droog en 
lekker warm? De BATHLINE 
BB-EL beschikt over een BOOST 
functie, die het opwarmen 
versnelt en versterkt. 
Na 2 uur schakelt deze functie 
automatisch uit. U verbruikt dus 
enkel wanneer u het wil.

BATHLINE BB-EL
SLIMME 
ELEKTRISCHE 
WARMTE, 
OP MAAT VAN 
DE BEHOEFTE 
VAN HET 
OGENBLIK

COMFORT COLLECTION
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BATHLINE BB-EL

TECHNISCHE GEGEVENS

buizen breedte
(L mm)

hoogte
(H mm)

gewicht
(kg)

el. weerst.
(Watt)

prijs
RAL 9016

verkort
artikelnr.

18 500 878 13,60 500 300 11306-05
26 500 1274 19,50 750 375 11306-06
35 500 1714 26,00 1000 450 11306-07

37 600 1802 30,90 1250 500 11306-08

conform EN442-1: 2014: radiatoren en convectoren

Regeling is in de prijs inbegrepen.

www.vasco.eu

TYPES
• Recht (BB-EL) 

BUIZEN
• Horizontaal, rond Ø 22 mm

COLLECTOREN
• Verticaal, D-profiel 34 x 34 mm

KLEUREN
• Standaardkleur wit RAL 9016
• Niet verkrijgbaar in andere kleuren

BEVESTIGINGEN
• Muurbevestigingen standaard meegeleverd

SPECIAAL
• Temperatuurregeling in de rechtercollector voorgemonteerd in de fabriek.
• Door het draaien van de radiator, kan de regeling ook links gemonteerd worden.
• Voorgevulde radiator met speciale warmtegeleidingsvloeistof.

TECHNISCH
• Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
• KTL-grondlaag, poedercoating
• Regeling van de ruimtetemperatuur (comforttemperatuur)
• Activering van de cyclus voor het drogen van handdoeken (BOOST)
 BOOST-cyclus kan elke 12u of elke 24u automatisch herhaald worden
 Duur van de BOOST-cyclus: 2 uur
• Voeding: 230VAC - 50Hz
• Isolatieklasse II
• IP 44
• Temperatuur die ingesteld kan worden: van +7°C tot +32°C
• Methode van regeling: AAN / UIT
• Aansluitingskabel (1,0m): Bruin = fase, Blauw = nul
• Werkende temperatuur: -10°C tot +40°C
• Norm: 

BB-EL
Hartafstand tussen de ophangingen L-120 H -174

NEDERLAND 03/2016
Prijzen in euro (excl. BTW)

COMFORT COLLECTION


