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Zekerheden die lang blijven bestaan.  

We geloven sterk in de kwaliteit van 
onze producten en zijn bereid dat te 
garanderen. Levenslang.
Bij het kopen van een radiator voorzien 
van onze kit met ventiel en afsluiter, 
bieden wij een levenslange garantie 
op het gekochte product.
De zekerheid van duurzame kwaliteit 
gegarandeerd door De’Longhi.

Levenslange garantie 
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Dankzij onze missie om oplossingen 
voor home comfort te bedenken, 
te ontwikkelen, te ontwerpen, te 
industrialiseren en te produceren, 
zijn we momenteel de belangrijkste 
Italiaanse fabrikant van radiatoren.
De productie van vaste elektrische 
en waterradiatoren maakt het bedrijf 
heden een internationale marktleider 
met de hoogste naamsbekendheid 
van de categorie.

Bedrijf
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Made in Italy is ons DNA, met passie 
voor innovatie om de kwaliteit van de 
producten die we in onze Italiaanse 
fabrieken vervaardigen voortdurend te 
verbeteren. Al onze bedrijfsprocessen 
worden intern beheerd en gecontroleerd, 
waardoor we in de wereld erkend 
kunnen worden vanwege onze hoge 
maatstaven voor uitmuntendheid en 
innovatie.

Made in Italy
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Waterradiatoren
De traditionele waterradiatoren zijn 
de ideale oplossing voor centrale 
verwarmingsinstallaties, dankzij hun 
hoge thermische rendement dat 
garant staat voor behaaglijke warmte 
en ideaal comfort. Het uitgebreide 
scala van beschikbare oplossingen, 
hun moduleerbaarheid en elegante en 
aparte design stellen de waterradiatoren 
in staat om zich perfect aan te passen 
aan elke behoefte en elk woningtype.
Het traditionele radiatorengamma 
van De’Longhi omvat: de klassieke 
buisradiator, de handdoekradiator en 
het stralingspaneel.
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Perfect om zelfstandig ruimten te 
verwarmen die geen traditionele 
waterinstallatie bezitten en voor 
vakantiehuizen. Elektrische radiatoren 
bieden snelle verwarming en een 
uniforme warmte zonder de lucht te 
drogen, dankzij hun unieke Made in Italy 
technologie. De elektronisch gestuurde 
functies zijn eenvoudig en intuïtief 
te bedienen en kunnen gemakkelijk 
gebruikt worden door het hele gezin.
Beschikbaar in een breed scala aan 
modellen, staan ze een snelle en 
gemakkelijke installatie toe. Het gamma 
elektrische De’Longhi radiatoren omvat: 
de elektrische aluminium radiator en de 
handdoekradiator.

Elektrische radiatoren
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Water-handdoekradiatoren
Zij zijn de beste keus om maximaal 
comfort in de badkamer te garanderen 
en verzekeren de beste thermische 
prestaties in verhouding tot hun 
afmetingen. Ze zorgen voor verwarming 
van de badkamer door deze met smaak 
en persoonlijkheid in te richten, ook 
dankzij de uitgebreide kleurenwaaier 
en talrijke afwerkingen.
Ze bieden meerdere combinaties qua 
afmetingen, met ronde, vierkante of 
platte buizen, in rechte of gebogen 
versie, alles aanpasbaar aan de 
persoonlijke wensen.
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Elektrische
handdoekradiatoren

De ideale oplossing voor eenvoudige 
implementatie van traditionele, reeds 
bestaande verwarmingssystemen, voor 
vakantiehuizen of eenvoudigweg om 
een optimaal comfort in de badkamer te 
garanderen. Het Made in Italy ontwerp 
en de verscheidenheid aan kleuren en 
afwerkingen zijn perfect geschikt voor 
elke inrichtingsstijl, daar ook gerekend 
kan worden op een breed scala aan 
stijlen en perfecte modellen om aan alle 
behoeften te voldoen.
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Gemengde 
handdoekradiatoren

Verenigen in één product de voordelen 
van traditionele verwarming en 
elektrische verwarming, om totaal 
comfort te garanderen dat zich optimaal 
aan alle behoeften aanpast.
De twee functies, traditionele en 
elektrische verwarming, kunnen 
gelijktijdig of afzonderlijk geactiveerd 
worden, volgens de individuele 
voorkeur, het seizoen of de persoonlijke 
behoeften.
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Met de exclusieve Air System® 
technologie beschikt u over drie 
producten in één, door het gamma 
badkamerradiatoren uit te breiden met 
de voordelen van de klassieke elektrische  
ventilatorkachel. De ventilatorkachel kan 
alleen gebruikt worden, voor het snel en 
effectief verwarmen van kleine ruimten, of 
in combinatie met de handdoekradiator 
om de prestaties hiervan te verhogen. De 
Air System® technologie is beschikbaar 
in combinatie met traditionele, elektrische 
of gemengde handdoekradiatoren.

®Air System technologie
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AMB-technologie
Technologische innovatie komt ook 
tot uitdrukking in de voortdurende 
ontwikkeling van nieuwe maatstaven 
voor thermostaten, om steeds dichter 
bij de behoeften van onze gebruikers 
te staan. De thermostaat met AMB-
technologie, noviteit van 2016, is 
ontwikkeld rondom een zorgvuldige 
ergonomiestudie die geleid heeft 
tot plaatsing van de thermostaat op 
gemiddelde hoogte, waardoor hij 
eenvoudiger bediend kan worden 
zonder te hoeven bukken om de 
bedieningselementen te bereiken.

BEDIENINGSELEMENTEN 
OP GEMIDDELDE HOOGTE

MAXIMALE ERGONOMIE

GEBRUIKSGEMAK

Op
van uw wensende hoogte
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OPTIMALE 
VERWARMING

VEILIGHEID VOOR 
HET HELE GEZIN

GEEN RISICO OP BRANDWONDEN

Temperature

Low
Surface

L.S.T.-technologie
In 2016 debuteert ook de L.S.T.-
technologie op de markt: de Low 
Surface Temperature zorgt voor 
optimale verwarming, verlaagt de 
oppervlaktewarmte van de radiator 
en voorkomt dus de mogelijkheid van 
eventuele brandwonden.
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FOR YOU Collection
FOR YOU is het universele gamma 
magnetische designhaken, ideaal 
om de radiator met stijl en fantasie te 
versieren, dankzij het aantrekkelijke 
en functionele design en de levendige 
kleuren.



2928

LEGGERO LINEAR
VERTICAAL

LINEAR
HORIZONTAAL

PLATTELLA
VERTICAAL

PLATTELLA
HORIZONTAAL

Materiaal staal staal staal staal staal 

Ontwerptype plaat plaat plaat plaat plaat

Buisdoorsnede - - - - -
Installatie verticaal + horizontaal verticaal horizontaal verticaal horizontaal
Werking centraal systeem centraal systeem centraal systeem centraal systeem centraal systeem 
Hoogtematen mm 1800 1800 600 1800 300/500/600

Hartafstand mm 50/450 50/ L tot -60 mm 540 50/ L tot -60 mm h tot -60 mm

Breedtematen mm 600 600 800/1000/1200 400/500/600 400 - 2000
Dieptematen mm 50 63/70 69 62/77/111 62/85/102
Thermisch rendement watt 604/838 914/1457 1005/1256/1508 703 - 2328 210 - 3452
Schroefdraad verzamelleidingen 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Aantal hydraulische aansluitingen 6 6 4 6 4
Kleuren en afwerkingen * wit wit wit wit
Doppen en verloopstukken inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 
Wandbevestigingskit inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen 
Kleppen en afsluiters inbegrepen - - - -

Garantie 
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang

MOOD 
ENKEL

MOOD 
DUBBEL

MOOD 
DUBBEL LILLY BUISRADIATOR

Materiaal staal staal staal staal staal 
Ontwerptype verticale elementen verticale elementen verticale elementen verticale buizen verticale buizen
Buisdoorsnede vlakke buis vlakke buis vlakke buis ronde buis ronde buis
Installazione verticaal verticaal verticaal verticaal verticaal
Werking centraal systeem centraal systeem centraal systeem centraal systeem centraal systeem 
Hoogtematen mm 1800/2000 1800 600 1800 300 - 3000

Hartafstand mm 1750/1950 / L-80mm 1750 / L-80mm 550 / L-80mm 1750 h tot - 70 mm

Breedtematen mm 455/605 605 800/1000/1200 572 90 - 2500
Dieptematen mm 49 60 60 56 66/107/148/189/230
Thermisch rendement watt 868/1257/1868 1728 841/950/1136 1277 van 48 tot meer dan 5000
Schroefdraad verzamelleidingen 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1"x1/4 
Aantal hydraulische aansluitingen 6 6 6 4 4
Kleuren en afwerkingen * * * * *
Doppen en verloopstukken inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen -
Wandbevestigingskit inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen -
Kleppen en afsluiter - - - - -

Garantie 
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang
15 jaar verlengbaar tot 

levenslang

Waterradiatoren
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GIULIA LEGGERO DREAM MERIDA KOUBA

Materiaal staal staal staal aluminium aluminium
Ontwerptype verticale elementen gebogen plaat gebogen plaat gebogen elementen rechte elementen
Buisdoorsnede vlakke buis - - - -
Werking elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Technologie fluïdum droog droog droog droog/fluïdum
Hoogtematen mm 1800 1270/1860 652 580 580
Breedtematen mm 525 470 900 650/890/1130 670/920/1080
Dieptematen mm 62 130 100 80
Elektrisch vermogen W 1500 1000/1500 1000/1500/2000 1000/1500/2000 1000/1500/1800/2000

Kleur wit wit /glanzend zwart/
roestvrij staal/antraciet wit/taupe/antraciet wit wit

Thermostaattype analoog digitaal digitaal digitaal
Afstandsbediening - x - x x

Stuurdraad x x x x x

Speciale functies:
Easy comfort x
Comfort x x x x x
Antivries x x x x x
Geforceerde werking 2 uur x x x x x
Nacht x x x x x
Kinderslot x x x x
Timer x x x x
Open raamsensor x x
Vakantie x x
Gedragsindicator x x
Aanwezigheidssensor x

Garantie

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

DOLCE KENDRA MARCOS/FIVY LAGUNA VENEZIA

Materiaal aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Ontwerptype rechte elementen rechte elementen gebogen elementen rechte elementen rechte elementen
Buisdoorsnede - - - - -
Werking elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Technologie fluïdum droog droog/fluïdum droog/fluïdum droog/fluïdum
Hoogtematen mm 580 580 580 580 580
Breedtematen mm 600/840/1080 600/840/1080 570/810/1050 600/840/1080 560/800/1030
Dieptematen mm 80 80 100 80 80
Elektrisch vermogen W 1000/1500/1800 1000/1500/2000 1000/1500/1800/2000 1000/1500/1800/2000 1000/1500/1800/2000

Kleur wit/antraciet wit/antraciet wit wit wit

Thermostaattype digitaal digitaal digitaal digitaal digitaal
Afstandsbediening x x x optioneel optioneel

Stuurdraad x x x x x

Speciale functies:
Easy comfort
Comfort x x x x x
Antivries x x x x x
Geforceerde werking 2 uur x x x x x
Nacht x x x x x
Kinderslot x x x x x
Timer x x x x x
Open raamsensor X X
Vakantie
Gedragsindicator
Aanwezigheidssensor

Garantie

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

Elektrische 
radiatoren
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ALICANTE AMELIE KARMA GHIBLI MADEIRA

Materiaal staal staal staal staal staal

Ontwerptype rechte horizontale 
buizen

rechte horizontale 
buizen

rechte horizontale 
buizen

rechte horizontale 
elementen

gebogen horizontale 
elementen

Buisdoorsnede ronde buis vierkante buis ronde buis vlakke buis vlakke buis
Werking Centraal systeem Centraal systeem Centraal systeem Centraal systeem Centraal systeem

Hoogtematen mm 691-961-1186-1546-
1726 1321 1110/1438 1097/1328 1108/1432

Breedtematen mm 450-500-550-660 580 500 500 550

Hartafstand mm L tot - 50 mm L tot - 50 mm L tot - 50 mm L tot - 50 mm L tot - 50 mm

Dieptematen mm 30 30 60 49 80
Thermisch rendement watt 286 - 887 839 565/732 524/629 50
Schroefdraad verzamelleidingen 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Aantal hydraulische aansluitingen 3 3 3 3 3
Kleuren en afwerkingen * * * * *

Ontluchter 1/2” inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen

Wandbevestigingskit inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen
Beschikbaar in elektrische 
versie x x x x x

Beschikbaar in Airsystem 
versie x x x x

Garantie 15 jaar verlengbaar tot 
levenslang

15 jaar verlengbaar tot 
levenslang

15 jaar verlengbaar tot 
levenslang

15 jaar verlengbaar tot 
levenslang

15 jaar verlengbaar tot 
levenslang

Water-
handdoekradiatoren

BROOKLYN/PARISIO MAGIA COUNTRY PANAREA CITY

Materiaal aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
Ontwerptype gebogen elementen rechte elementen rechte elementen rechte elementen rechte elementen
Buisdoorsnede - - - - -
Werking elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Technologie droog/fluïdum droog/fluïdum fluïdum droog fluïdum
Hoogtematen mm 580 580 580 580 580

Breedtematen mm 530/770/1010 550/790/1010 540/780/940 540/780/940 460/700/940

Dieptematen mm 100 80 80 80 80
Elektrisch vermogen W 1000/1500/1800/2000 1000/1500/1800/2000 1000/1500/1800 1000/1500/2000 1000/1500/1800
Kleur wit wit wit wit wit
Thermostaattype digitaal digitaal analoog analoog analoog
Afstandsbediening optional optional - - -

Stuurdraad x x x x x

Speciale functies:
Easy comfort
Comfort x x x x x
Antivries x x x x x
Geforceerde werking 2 uur x x x x x
Nacht x x x x x
Kinderslot x x
Timer x x
Open raamsensor
Vakantie
Gedragsindicator
Aanwezigheidssensor

Garantie

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

Elektrische 
radiatoren
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ALICANTE AMELIE KARMA GHIBLI MADEIRA

Materiaal staal staal staal staal staal 

Ontwerptype rechte horizontale 
buizen

rechte horizontale 
buizen

rechte horizontale 
buizen

rechte horizontale 
elementen

gebogen horizontale 
elementen

Buisdoorsnede ronde buis vierkante buis ronde buis vlakke buis vlakke buis
Werking elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch
Technologie fluïdum fluïdum fluïdum fluïdum fluïdum
Hoogtematen mm 691-961-1186-1546-1726 1321 1110/1438 1097/1328 1108/1432

Totale H inclusief thermostaat mm H radiator + mm 85 H radiator + mm 85 H radiator + mm 85 H radiator + mm 85 H radiator + mm 85

Breedtematen mm 450-500-550-660 580 500 500 550
Dieptematen mm 30 30 60 49 80
Elektrisch vermogen W 300/500/600/700/1000 700 500/700 500/750 500/700
Kleur wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet wit/antraciet
Thermostaattype on-off/analoog/digitaal analoog analoog digitaal digitaal

Afstandsbediening optioneel optioneel optioneel optioneel optioneel

Beschikbaar in waterversie x x x x x
Beschikbaar in Airsystem versie x x x x
Stuurdraad x x x x x
Speciale functies:
AMB x x x
LST x
Easy comfort
Comfort x x x x x
Antivries x x x x x
Geforceerde werking 2 uur x x x x x
Nacht x x x x x
Kinderslot
Timer x x x
Open raamsensor
Vakantie
Gedragsindicator
Aanwezigheidssensor

Garantie
2 jaar op elektrische 

onderdelen
5 jaar op

verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op elektrische 
onderdelen

5 jaar op
verwarmingslichaam

Gemengde 
handdoekradiatoren

ALICANTE GHIBLI

Materiaal staal staal 
Ontwerptype rechte horizontale buizen rechte horizontale elementen
Buisdoorsnede ronde buis vlakke buis
Werking centraal systeem+elektrisch centraal systeem+elektrisch
Hoogtematen mm 1186/1726 1328
Totale H inclusief thermostaat mm H radiatore+ mm 115 H radiatore+ mm 110

Breedtematen mm 500/600 500

Interasse mm L tot - 50 +/- 22,5 mm L tot - 50 +/- 22,5 mm
Dieptematen mm 30 49
Thermisch rendement W 513/887 629
Elektrisch vermogen W 600/1000 700
Kleur wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet

Thermostaattype analoog digitaal

Afstandsbediening optioneel x
Beschikbaar in waterversie x x
Beschikbaar in Airsystem versie x x
Stuurdraad x x
Speciale functies:
Easy comfort x
Comfort x x
Antivries x x
Geforceerde werking 2 uur x x
Nacht x x
Kinderslot
Timer x
Open raamsensor
Vakantie
Gedragsindicator
Aanwezigheidssensor

Garantie
2 jaar op elektrische onderdelen

15 jaar verwarmingslichaam verlengbaar tot 
levenslang

2 jaar op elektrische onderdelen
15 jaar verwarmingslichaam verlengbaar tot 

levenslang

Elektrische 
handdoekradiatoren
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Air System®

water
Air System®

elektrisch

ALICANTE KARMA GHIBLI MADEIRA

Materiaal staal staal staal staal

Ontwerptype rechte horizontale buizen rechte horizontale buizen rechte horizontale
elementen

gebogen horizontale
elementen

Buisdoorsnede ronde buis ronde buis vlakke buis vlakke buis
Werking Centraal systeem Centraal systeem Centraal systeem Centraal systeem

Technologie geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

Hoogtematen mm 801/1129/1621 1110 1097/1328/1636 1108/1432

Totale H inclusief thermostaat mm 873/1201/1693 1199 1186/1417/1725 1197/1521

Hartafstand mm 500 550 500 50
Breedtematen mm 550 600 550 600
Dieptematen mm 143 143 130 147
Thermisch rendement W 429/588/836 659 567/680/839 615/745
Elektrisch vermogen ventilator W 1000 1000 1000 1000

Kleur wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet wit/antraciet

Thermostaattype - - - -
Afstandsbediening incluso incluso incluso incluso
Stuurdraad x x x x
Speciale functies:
Programmering tijdens werking 
ventilatorkachel 15-30-45-60 min. 15-30-45-60 min. 15-30-45-60 min. 15-30-45-60 min.

Garantie

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar verwarmingslichaam 
verlengbaar tot levenslang

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar verwarmingslichaam 
verlengbaar tot levenslang

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar verwarmingslichaam 
verlengbaar tot levenslang

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar verwarmingslichaam 
verlengbaar tot levenslang

ALICANTE KARMA GHIBLI MADEIRA

Materiaal staal staal staal staal

Ontwerptype rechte horizontale buizen rechte horizontale buizen rechte horizontale
elementen

gebogen horizontale
elementen

Buisdoorsnede ronde buis ronde buis vlakke buis vlakke buis
Werking elektrisch elektrisch elektrisch elektrisch

Technologie geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

geïntegreerde elektrische 
ventilatorkachel

Hoogtematen mm 801/1129/1621 1110 1097/1328/1636 1108/1432
Totale H inclusief thermostaat mm 873/1201/1693 1199 1186/1417/1725 1197/1521
Breedtematen mm 550 600 550 600
Dieptematen mm 143 143 130 130
Elektrisch vermogen W 500/700/1000 500 500/700/1000 500/700
Elektrisch vermogen ventilator W 1000 1000 1000 1000
Kleur wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet/verchroomd wit/antraciet wit/antraciet
Afstandsbediening - - - -
Stuurdraad inbegrepen inbegrepen inbegrepen inbegrepen
Speciale functies: x x x x
Programmering tijdens werking 
ventilatorkachel
Comfort 15-30-45-60 min. 15-30-45-60 min. 15-30-45-60 min. 15-30-45-60 min.
Antivries x x x x
Geforceerde werking 2 uur x x x x
Nacht x x x x
Timer x x x x
Open raamsensor - - - -

Garantie

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar op
verwarmingslichaam

2 jaar op
elektrische onderdelen

15 jaar op
verwarmingslichaam
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