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TECHNISCHE GEGEVENS

>  Uitvoering:   350, 500, 700 W
> Oppervlaktetemp.: max. 80 °C bij norm. binnentemp.
> Oppervlak:   staalplaat 
> Inbouwdiepte:   26/57 mm 

INFRAROODVERWARMING

De LAVA® BATH 2.0 is de perfecte warmtebron voor uw badkamer. 
Het sterke oppervlaktemateriaal van enkellaags veiligheidsglas 
(ESG), Corian of composiet en twee temperatuurbegrenzers 
in alle panelen garanderen te allen tijde een veilig gebruik. In  
combinatie met de gelijkmatige warmteverdeling aan het oppervlak  
garandeert de optimaal geïsoleerde achterzijde een hoge  
stralingsefficiëntie en een maximale infraroodwarmtestraling 
naar voren in de ruimte. Wanneer het toestel ingeschakeld is, 
wordt het paneel afhankelijk van het type oppervlak verwarmd 
tot maximaal 80°C en wordt in een mum van tijd een aangename 
warmte afgegeven. En dankzij de inbegrepen handdoekhouder 
kunt u genieten van heerlijk warme handdoeken.

U kunt kiezen uit vier oppervlakken (STEEL / GlAS / STONE /  
CORIAN) en maar liefst vijf vermogensuitvoeringen. Daarnaast 
kunnen er maximaal twee extra LAVA® Halti handdoekhouders 
op het apparaat bevestigd worden.

Dankzij de praktische plug-and-playbox aan de achterzijde van 
alle LAVA® 2.0 modellen kan eenvoudig een regeling gemonteerd 
worden, zowel direct op het apparaat als draadloos of via een be-
drade regelaar (zie ook pagina 84).

INFRAROOD BADKAMERVERWARMING MET PLUG-AND-PLAY SYSTEEM

TECHNISCHE GEGEVENS

> Nominale spanning:  230 V
> Beschermingsgraad:  IP X4
> Beschermingsgraad:  I
> Aansluiting:   stekkerkabel 1 m
> Wandmontage:  verticaal 
> Garantie:  5 jaar

PRODUCTVOORDELEN

 + Eén handdoekhouder LAVA® Halti wordt meegeleverd  
als accessoire zijn twee extra handdoekhouders mogelijk

 + Optimale stralingsefficiëntie dankzij
  • maximale uitstraling naar voren
  • homogene oppervlaktetemperatuur
  • groot oppervlak
  • optimaal geïsoleerde achterzijde (ca. 40 °C)

 + Infinity-design zonder rand
 +  plug-and-playsysteem voor verschillende,

 individuele bedieningsmogelijkheden
 +  Uitstekende beveiliging tegen breuk en 

 oververhitting
 + Geen service, geen onderhoud nodig
 + Geen magneetveld

LAVA ® BATH 2.0
Infrarood badkamerverwarming met  
handdoekhouder

LAVA® BATH 2.0 STEEL infraroodverwarming, staalplaat, RAL 9016 wit (W) KG: I2 | LT: 2 weken

Type Artikelnr. Vermogen (W) Lengte (mm) Hoogte (mm) Gewicht (kg) Halti Prijs €

LAVABATH2-ST-350-W 40560 350 900 630 10 max. 1 760,90
LAVABATH2-ST-500-W 40562 500 1300 630 14,5 max. 3 881,10
LAVABATH2-ST-700-W 40564 700 1600 630 18 max. 3 953,50

LAVA® Halti handdoekhouder KG: A7 | LT: 2 weken

Type Artikelnr. Omschrijving Prijs €

LAVA-Halti-50-EO 40034 Handdoekhouder van gepolijst roestvrij staal voor LAVABATH2-400 | 600, breedte: 50 cm 155,80
LAVA-Halti-63-EO 40035 Handdoekhouder van gepolijst roestvrij staal voor LAVABATH2-350 | 500 | 700, breedte: 63 cm 155,80

1 st. meegeleverd: LAVA® Halti van gepolijst roestvrij staal


