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PANEELIRADIAATTORIT

MODUL COMPACT INTEGRA
Standardiradiaattori integroidulla venttiilillä

Modul Compact Integra on varustettu integroidulla venttiilillä 
ja on siten esteettisempi vaihtoehto ilman ulkoisia kytkentö-
jä. Saatavilla sivusta, pohjasta tai keskeltä kytkettynä – kaikki 
lyhyellä toimitusajalla. 

Modul Compact Integra
• tyylikkäämpi
• alhaisempi hinta
• lyhyt toimitusaika
• suuri valikoima
• MMA, IMI tai Danfoss   
  -venttiililaitteisto

UUTUUS
Sivustakytketyllä Integral-
la on nyt k/k-mitta 40.
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30 000 eri paneeliradiaattorimallia

MODUL COMPACT PLAN INTEGRA

2 viikon toimitusaika suoraan omalta tehtaalta

Markkinoiden tyylikkäin paneeliradiaattori integroidulla vent-
tiilillä ja sileällä etupaneelilla. 2 viikon toimitusaika suoraan 
Lyngsonin tehtaalta.

MODUL COMPACT 
PLAN INTEGRA

MODUL COMPACT 
PLAN

MODUL COMPACT 
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PANEELIRADIAATTORIT

PRE-sarja
Alhaisemmat kokonais-
kustannukset

PRE-sarja on täydellinen 
radiaattorivalinta silloin, kun 
halutaan kytkeä monta radi-
aattoria samaan putkilinjaan. 
PRE-sarjan radiaattoreissa 
on radiaattorin takapuolella 
tehtaalla valmiiksi asennettu 
putkilinja, joten asentaminen 
on todella nopeaa. 

PRE-sarja
• alhaisemmat  
  kokonaiskustannukset
• todella nopea asennus
• esivalmistettu putkilinja
• sopii mataliin asennuksiin
• sama etäisyys seinästä 
  putkikytkentään tehosta 
  riippumatta
• ohut rakenne; ei tule paljon 
  seinästä ulos

Referenssit, PRE-sarja
• NOD, Kista
• Lyckholms, Göteborg
•  Tele2 pääkonttori, Kista
• Arrheniustalo, Tukholma,
• SEB:n uusi konttori, Solna
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Kokonaiskustannukset

Perinteinen 
asennus

PRE-sarja

Työkustan- 
nukset

Putket ja  
kytkennät

Radiaattorit  
ja kytkennät

Vertailu kokonaiskustannuksista, kun useampi radiaattori asen-
netaan samaan putkilinjaan. PRE-sarjaa verrataan tavanomai-
siin paneeliradiaattoreihin erillisillä putkilinjoilla. 



MODUL4
Integroitu 4-tiejakaja

MODUL4 on integroidulla vent-
tiilillä varustettu paneeliradiaat-
tori, jota käytetään, kun useampi 
radiaattori kytketään sarjaan sa-
maan putkilenkkiin. 4-tiejakaja on 
nykyään integroitu radiaattoriin, 
kun se perinteisesti on asennettu 
kytkennän päälle. Kytkennät on 
sijoitettu keskeisesti radiaattorin 
pohjaan, mikä helpottaa putkien 
sijoittamista sekä varmistaa hieno-
varaisen asennuksen.
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Työkustan- 
nukset

Putket ja  
kytkennät

Radiaattorit  
ja kytkennät

Sisäisesti kytketty paluu         Syöttö paluu
Sisäisesti kytketty tulo         Syöttö tulo

Periaatekuva MODUL4:n asentamisesta.



HYGIENIARADIAATTORIT

MODUL COMPACT 
HYGIEN INTEGRA

MODUL COM-
PACT HYGIEN
 
Hygieniaradiaattori, jossa  
on ulkoinen kytkentäyhde.

LISA HYGIEN INTEGRA
 
Todella lujatekoinen  
lattia-asenteinen  
hygieniaradiaattori,  
jossa on integroitu  
kytkentäyhde.

Lyngsonin hygieniaradiaattorit soveltuvat korkeaa hygieniaa 
vaativiin kohteisiin. Markkinoiden laajimmalla valikoimalla 
meillä on lukuisia eri hygieniaradiaattoreita valikoimas-
samme – ja me räätälöimme ne mielellämme teille sopiviksi.

Hygieniaradiaattori, jossa on 
tehtaalla maalattu, integroitu 
kytkentäyhde. Todella helppo 
pitää puhtaana.
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LISA PANEL 
HYGIEN 
INTEGRA
Todella lujatekoinen ja 
tyylikäs seinäasenteinen 
hygieniaradiaattori.

EPECOLONNA 
HYGIEN
Kaunis hygieniaradiaattori, 
jossa on pyöreät, pehmeät 
muodot. Ulkoisella kytkennällä 
tai integroidulla venttiilillä.
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SANEERAUSRADIAATTORIT

MODUL FLEX
MODUL FLEXin kytkennät 
sijaitsevat radiaattorin taka-
na. Se on täydellinen valinta 
kun kytkentäjohdot tulevat 
seinästä radiaattorin taka-
puolelta tai lattiasta radiaat-
torin alta. MODUL FLEX on 
saatavilla myös korkealla 
kytkennällä radiaattorin taka-
puolella.

PRE-BAS
PRE-BAS-radiaattorissa kyt-
kennät sijaitsevat radiaattorin 
takaosassa ja sillä on sama 
etäisyys (41 mm) seinän ja 
kytkennän välissä mallista 
riippumatta. PRE-BAS on 
monipuolinen yleisradiaattori 
saneerauskohteisiin.
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Lyngsonin joustavan valmistuksen ansiosta voimme aina 
räätälöidä saneerausmallimme teille sopiviksi. Sopivilla saneer-
ausradiaattoreilla kokonaiskustannukset laskevat ja asennuksis-
ta tulee tyylikkäämpiä. Ja sen lisäksi – aina lyhyet toimitusajat.



PRE- 
INTEGRA
 
PRE-INTEGRA tekee vanho-
jen HE-radiaattorien vaih-
don helpoksi. Sillä on sama 
k/k-mitta, ja joustavan val-

HE-radiaattorien vaihto?
Valitse Lyngsonin PRE-radiaattorit, kun haluat vaihdon  
sujuvan vaivattomasti

• nopea ja helppo HE-radiaattorien vaihto (60 k/k)
• laaja mallivalikoima
• lukuisia eri kytkentämahdollisuuksia
• mahdollisuus räätälöidä kytkennät ja mitat
• lyhyt toimitusaika

HE-radiaattori PRE-integra
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Ennen Jälkeen

mistuksen ansiosta voimme sijoittaa kytkennät niin, että se 
sopii olemassa oleviin putkiliitoksiin täydellisesti. Tyylikästä 
ja helppoa!



LISA

UPPSALA-LISA

LISA on tyylikäs ja luja-
tekoinen designradiaat-
tori, josta on saatavilla 
lukuisia eri malleja, myös 
sarjakytkentään. 

Designradiaattoreihin kuuluu useita kauniita, mielenkiintoisia 
ja käytännöllisiä radiaattoreita.

Kaunis designradiaattori, jossa 
on integroidut lattiakonsolit ja 
piilotetut putkitukset. Pyöreät 
kulmat antavat radiaattorille 
pehmeän luonteen.
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DESIGNRADIAATTORIT
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DESIGNRADIAATTORIT

LISA 
RADIUS
LISA RADIUS
-radiaattorin kanssa 
ei tarvitse ajatella 
nelikulmaisesti. 
Radiaattori voidaan 
sovittaa arkkitehtuu-
rin ehdoilla.

Kulttuuritalo Väven 
Uumajassa valitsi 
LISA RADIUS-radiaat-
torit, jotka räätälöitiin 
rakennuksen aaltoi-
levan fasadin mukai-
sesti.
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LISA PANEL
 
LISA PANEL on todella  
lujatekoinen ja tyylikäs  
seinäasenteinen radiaattori. 
LISA PANEL on suunniteltu 
vaativiin ympäristöihin ja se 
toimitetaan aina vahvistetul-
la kiinnityksellä. Saatavilla 
ulkoisella kytkennällä tai 
integroidulla venttiilillä.

STABIL-penkkimalli
 
Lujatekoinen ja tyylikäs penkillä varustettu radiaattori, joka 
on suosittu kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Integroidut 
lattiakonsolit piilotetulla putkituksella.
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DESIGNRADIAATTORIT

KAMRÖR

VERTIKAL
 
VERTIKAL on perinteinen ja 
kompakti pystysuuntainen 
paneeliradiaattori. Todella 
kustannustehokas ja saata-
villa lyhyellä toimitusajalla. 

Lujatekoinen ja tyylikäs radiaattori 
retro-lookilla. Lukuisia vaihtoehtoja 
laajalla mallivalikoimalla ja joustavalla 
tuotannolla.
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NOSTALGI
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NOSTALGI edustaa 
aidosti klassista 
muotoilua ja se sopii 
hyvin esim. antamaan 
luonnetta vanhempiin 
rakennuksiin. Teknisesti 
NOSTALGI on kuitenkin 
yhtä moderni ja tehokas 
radiaattori kuin muutkin 
jaeradiaattorimme.



LISA- 
KLIMATLIST

KAMRÖR

Listaradiaattoreilla pyritään minimoimaan korkeiden ikkuna-
fasadien kylmäveto.

Listaradiaattori, jossa on  
laaja mallivalikoima.

Klassinen listaradiaattori 
laadukkaalla viimeistelyllä ja 
laajalla mallivalikoimalla.

LISTARADIAATTORIT

www.stravent.fi

Olarinluoma 7, 02200 Espoo, Finland
Tel. +358 9 4241 3630
info@stravent.fi


