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Διακοσμητικά 
θερμαντικά

σώματα

Μικτά διακοσμητικά 
θερμαντικά σώματα

Διακοσμητικά 
θερμαντικά σώματα 
με σύστημα αέρα

Ή

Σετ βαλβίδα, υποδοχή 
ασφάλισης και 
θερμοστατική κεφαλή

Σετ βαλβίδα και υποδοχή 
ασφάλισηςΣώματα καλοριφέρ 

σωληνωτά
Σώματα καλοριφέρ 

με πλάκες
Διακοσμητικά 

σώματα καλοριφέρ

Εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

Σώματα καλοριφέρ νερού Σετ αξεσουάρ Εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

Διατίθεται σε ολόκληρη τη σειρά προϊόντων των θερμαντικών σωμάτων νερού De’Longhi



QR Code

Kit valvola termostatizzabile + detentore a squadra e testa termostatica

Misura G 1/2 - Attacco per tubo rame o plastica - Attacco Ø24x19”

Thermostatic angle kit  valve and lockshield for copper or plastic pipe and 

thermostatic head - Size G1/2 - Connection Ø24x19”
Vanne thermostatique  équerre et coude de réglage pour tuyau 

en cuivre ou  en plastique et tête thermostatique - Taille G1/ 

2” - Connexion Ø24x19”Kit válvula termostática + detentor esquina y cabezal termostático 

Medida G 1/2 - Conexión para tubo de cobre y plástico 

- Conexión Ø24x19”
Thermostat Winkel Kit Ventil und Rücklaufverschraubung für 

Kupfer oder Kunststoffrohr und Thermostatkopf - Größe G1 

/ 2 - Anschluss Ø24x19”Kit thermostatiseerbaar ventiel + radiatorafsluiter en 
thermostatische kopMaat G ½ - Aansluiting voor koperen en plastic buis - Aansluiting Ø24x19”

Zestaw zaworu termostatycznego + przepustnicy i głowicy 

termostatycznej Rozmiar G ½ - Złączka rury miedzianej i 

plastykowej - Złączka Ø24x19”

GARANZIA A VITADE’LONGHI

Certezze che durano nel tempo.

Some things are built to last.
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MADE IN ITALY

Regolamento Scan it 32
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Αγοράστε ένα σώμα καλοριφέρ De’Longhi 2 
Σαρώστε το 3 εξοπλίστε το με τα αυθεντικά σετ 
αξεσουάρ (βαλβίδα και υποδοχή ασφάλισης ή 
βαλβίδα, υποδοχή ασφάλισης και θερμοστατική 
κεφαλή).

Σαρώστε τον κωδικό QR που αναγράφεται 
στη συσκευασία ή μεταβείτε απευθείας στο 
www.dlradiators.com/delonghi/garanzia-a-vita/
και ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα.

Διατηρείστε και φυλάξτε την απόδειξη 
παραλαβής και τη συσκευασία του προίόντος. 
Συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα για 
να λάβετε άμεσα το πιστοποιητικό για την 
εγγύηση εφ’ όρου ζωής.

1 Ή

Εγγύηση εφ’ όρου ζωής.
σε τρία πολύ απλά βήματα


