
 

 

Revolução tecnológica em radiadores
para casas de banho modernas
em apartamentos ou espaços públicos.

 

 

 
 

 
 

 
 

 

RADIADORES TOALHEIROS CRISTAL MAIS

CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS:
• Radiador toalheiro com corpo radiante

• Design ultra-compacto: 145 mm de profundidade

• Acabamento boleado, sem arestas vivas

• Com 2 barras toalheiro

• Termóstato digital programável

• Disponível em 2 potências: 400W-600W

• Disponível em 2 tamanhos

• 100% eficiente

• Muito fácil de instalar

• Acessórios de montagem fornecidos

• Comprimento do cabo 1,6 m aprox.

• Tecnologia anti-condensação

Conforto em ambientes 
com design moderno
Haverland Cristal é um toalheiro topo de gama, 
inovador, com design adequado para 
complementar ambientes de design elegante e 
contemporâneo.
Esta gama também responde à crescente procura 
por maior performance e conforto no aquecimento.
A nova linha possui uma placa plana de vidro 
temperado, que fornece aquecimento em toda a 
sua área de superfície, maximizando assim a 
secagem da toalha e a eficiência energética.
Os horários de aquecimento podem ser 
controlados através de um programador remoto 
sem fio.
A nova gama Cristal é classificada Classe II, IP34 e 
está disponível em preto ou branco opaco, em 
versões de 400 e 600 watts.
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Dados técnicos 
e de utilização

 
 

 

 

wattswatts volts medidas (mm) cor comando

XTAL6N 600 580x1090x145 Negro

XTAL6B 600 580x1090x145 Branco

XTAL4N 400 480x840x145 Negro

Crono-termóstato
digital por rádio

frequência

XTAL4B 400

230

230

230

230 480x840x145 Branco

MODELOS

• Crono-termóstato digital remoto RF programável (Mural/Mesa)

• Interruptor On / Off

• Visor LCD retro iluminado

• Conforto/Economia/Automático

• 9 programas de fábrica + 4 configuráveis

• Modo férias

• Funcionamento a pilhas

• 2 barras de secagem

PROGRAMADOR

UTILIZAÇÕES
• Casas de banho  Balneários

• Hotéis

• Spas

• Ginásios

• Consultórios

• Gabinetes de estética


