MEINERTZ Kirke Konvektorer
Anvendelsesmuligheder
MEINERTZ Konvektorer er en oplagt løsning, når gamle
kirker skal renoveres og have etableret nyt varmesystem.
Med MEINERTZ Konvektorer er det muligt at ophænge
varmegiveren under de eksisterende kirkebænke, så der
etableres en jævn og behagelig varme i kirkerummet.
Kundetilpassede løsninger
Alle længder tilpasses på præcis mål til de enkelte kirkebænke ned til milimeter. Det er således muligt at bestille
en konvektor fx. 2236 mm, så konvektoren passer præcis
i mål til kirkebænken.
Vælges varmegivere på præcise længder tilpasset de enkelte kirkebænke, kommer den færdige totale løsning med
bænk og varmegivere til at fremstå som én samlet løsning
og et flot slutresultat.
Produkt
Det kan anbefales at benytte følgende modeller for et effektivt resultat: CL0720, CL0730, TL0720 eller TL1430.
Forskellen mellem en type CL og TL er endekappen. Hvor
man på CL modellen vil have en synlig endekappe, vil
denne på TL versionen være uden en synlig samling. Andre modeller kan også anvendes, og MEINERTZ rådgiver
gerne omkring valg af den rette konvektor.
Optimeret rørføring
Der skabes en optimeret rørføring ved etablering af tvungen vandstrøm via integrerede skilleplader. Desuden
holdes frem- og returløb i én og samme side. Dette betyder, at rørføringen optimeres og kan holdes f.eks. langs
væggene. Endvidere kan flere enkelte enheder, om nødvendigt sammenkobles, mens frem- og returløb stadig kan
holdes langs væggene. Der er således ingen unødvendige ekstra rør at forholde sig til.
MEINERTZ A/S
Sverigesvej 11 · DK-8660 Skanderborg
Telefon +45 8652 1811 · www.meinertz.com

Kundetilpassede kirkebænkbeslag
MEINERTZ har specialudviklet et standardiseret kirkebænkbeslag, som ofte kan benyttes. Dertil kommer, at alle
beslag til ophæng under kirkebænkene kan tilpasses på
præcis mål til det enkelte projekt.
Overfladebehandling
MEINERTZ Kirke Konvektorer leveres i valgfri RAL-farve,
uden farvetillæg.
Emballage
MEINERTZ Kirke Konvektorer emballeres enkeltvis i kraftigt pap, hvorefter pallen omvikles med PE-folie.
Garanti
Der ydes 5 års garanti på fabrikations- og materialefejl
under forudsætning af korrekt behandling og installation.
Der tages forbehold for konstruktions- og målændringer
betinget af den tekniske udvikling.
Vedligeholdelse
Der kan rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel,
der ikke indeholder slibemiddel. Ridser og skade i lakkens overflade kan repareres med traditionel vådmaling i
spraydåse eller påført med tynd pensel.
Rådgivning
MEINERTZ’ konsulenter følger HELE processen fra idé
stadie til projektering over udførelsesfasen og helt frem til
den endelige aflevering. Den store erfaring med leveringer
til kirkebygninger - opnået igennem en lang årrække med
leveringer til både ind og udland giver et trygt og sikkert
forløb.

