
mEinErTz KoNvEKToRER og RAdIAToRER



T-serien Diskrete og elegante designløsninger til 
væg og gulv. Det minimalistiske udtryk understreges 
af fronter med horisontale linjer, som mødes med de 
lukkede gavle uden synlige samlinger. Leveres med 
eller uden integreret toprist. Stor varmeydelse og stor 
fleksibilitet i valg af højder, dybder og længder. Leveres 
også som specialmodeller med integrerede ben og  
indbygget ventil. 
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KoNvEKToRER RAdIAToRER

Længde 300-6000 mm Længde 300-6000 mm
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 C-serien Den klassiske konvektor- og radia tor-
løsning i et kompakt design med markerede gavle. En 
gennemtænkt konstruktion gør C-serien højtydende, 
energibesparende og nem at regu lere på grund af et 
minimalt vandindhold. Leveres med og uden integreret 
toprist. Kompromisløs kvalitet og finish. Sortimentet 
spænder fra små kirkebænk-konvektorer til vægradia-
torer i meget store dimensioner. 
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Klassisk, 
når det er mest 
moderne
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KoNvEKToRER  RAdIAToRER

Længde 300-6000 mm Længde 300-6000 mm 
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 TF-serien måske markedets flotteste plan  ra dia-
torer. Det helt enkle design gør planradiatorerne veleg-
nede til både horisontal og vertikal montering. TF-serien  
bygger på T-seriens konstruktion, men frontpladen er 
ikke vandførende, hvilket betyder, at den ikke bliver 
varm. Pladen kan derfor fx dekoreres som et kunst-
værk eller males med tavlelak, så den kan bruges som 
skrivetavle. Planradiatoren er rengøringsvenlig og med 
stor varmeydelse. Velegnet til institutioner og steder, 
hvor personer kommer tæt på radiatoren.
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RAdIAToRER  RAdIAToRER

HoriSonTaL 
Længde 300-6000 mm

VErTiKaL 
Bredde
300-980 mm

Kold overflade. 
Masser af varme 
inderst inde.
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 designradiatorer For at modvirke kulde-
ned fald kan facadekonvektorerne monteres diskret 
horisontalt eller vertikalt på vinduessprosserne i byg-
gerier med store glaspartier. Konvektorbænke er både 
dekorative og nyttige designelementer, der kan tage 
kuldenedfald foran vinduespartier og anvendes som 
rumopvarm ning. Leveres med vandførende profilrør 
monteret på ben, der fungerer som en lukket gavl, el-
ler med ben og bænk fremstillet af gennemgående, 
vandførende profilrør.

8



H
ø

jd
em

ål

 MEINERTZ
arkitekternes valg  
 – det varmer

SP + LL

Længde max 3000 mm

SL

Længde max 6000 mm
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 Riste og rammer når konvektorer mon - 
 te res i grave og kanaler i gulvet, betyder valget af  
af dækning over varmegiveren meget for både varme-
fordelingen, rengøringen og arkitekturen. mEinErTz  
rulleriste er fremstillet af aluminiumslameller, der 
hol des sammen af kraftige stålfjedre og stabile  
afstandsbøsninger. Det betyder, at risten kan rul-
les sammen, når der skal gøres rent eller serviceres. 
Leveres natur-, messing- eller sorteloxeret. Leveres  
også til vertikal montering fx under bænke. mEinErTz  
PL-riste er faste stålriste i et stilrent design til steder,  
der skal kunne tåle stor belastning. Leveres i både 
lige og buede længder og i alle raL-farver.
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Produceret  
individuelt til de 
givne rammer 
diskret eller  
dekorativ, stilfuld 
eller frække farver

dansk design og
dansk kvalitet  
taler sit eget sprog
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 MEINERTZ RadLab er et eksperimenta-
rium for arkitekter, designere og andre, der arbejder 
med at skabe byggerier, hvor alle detal jer går op i 
en arkitektonisk helhed. i mEinErTz radLab fi ndes 
forudsætningerne for at skabe eller afprøve idéer om 
varme givere som arkitektoniske elementer i selskab 
med garvede radiatorfagfolk. mEinErTz radLab er 
en kombination af en legestue og et værksted, hvor 
kreativitet, funktion og håndværk kan gå hånd i 
hånd.  

Design din egen radiator næste gang du står med 
et projekt, der fortjener mere end standardløsninger. 
Prøv en workshop i mEinErTz radLab.
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Tekniske data
Konvektorer og
radiatorer
Længder:

Meinertz konvektorer og radiatorer leveres præcis 
i den ønskede længde op til 6 meter.

Farver:

Alle Meinertz produkter leveres som standard pul - 
verlakerede i farven rAL 9016 (tra fikhvid), men andre 
rAL- og nCS-farver leveres efter ønske.

Montering:

Meinertz konvektorer og radiatorer kan monteres på  
væg, gulv eller fx kirkebænke ved hjælp af standard-
bæringer. er der særlige krav til monteringen, designer 
og fremstiller vi gerne specialbæringer. Bæringer le-
veres i samme farve som konvektoren eller radiatoren.  

CE-mærkning:

Alle Meinertz konvektorer og radiatorer er Ce- 
mærkede. 

Levering:

Alle Meinertz produkter fremstilles individuelt til  
den enkelte opgave, men et effektivt produktions-
system sikrer kort leveringstid. 

Miljø:

Meinertz er en CO2-neutral virksomhed, der ude - 
luk kende benytter energi fra alternative energikilder.  
Alle produkter fremstilles i mate rialer, der kan gen-
bruges 100 %. Al transport emballage bygges af ube-
handlet træ. Al overskydende pulver fra pulverlake-
ringen genanvendes i den højeffektive male kabine. 

Yderligere information:

tekniske datablade, information om typebe teg nel - 
  ser, ydelser, anboringer m.m. kan down l  oades fra  
www.meinertz.com eller kontakt vores konsulenter.

På hjemmesiden og i vores inspirationskatalog er der 
ideér at hente til kreativ brug af Meinertz produk-
terne.
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 MEINERTZ er mere mEinErTz er dansk  
design og dansk håndværk. alle produkter produce-
res i Danmark efter mål og til den enkelte opgave.  
Foruden konvektorer og radiatorer leverer mEinErTz 
ProLine konvektionsriste og Convec klimapaneler, der 
blandt andet giver optimale muligheder for integration 
af var megivere i byggerier med glaspartier fra gulv  
til loft. mEinErTz ribberør er både et effektivt valg  
til opvarmning af store rum og på steder, hvor de  
rustikke eller farverige rør kan fungere som skulpturer 
i byggeriet. mEinErTz tilbyder rådgivning i planlæg-
ningsfasen, assistance i forbindelse med opmåling og 
opfølgende service, når installationen er i drift.
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MEINERTZ A/S
Sverigesvej 16
DK-8700 Horsens
Denmark
Tel. +45 8652 1811
Fax +45 8652 1515
E-mail meinertz@meinertz.com 
www.meinertz.com
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