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Klimadan beholdere fås som kappe- 

 beholdere indbygget i kabinet, eller  
 som løs beholder med inddæknings- 
 pose og låg. 

Klimadan beholdere fås også som  
 dedikeret buffer med inddæknings- 
 pose og låg.

Fælles for alle beholdere er den høje 
 kvalitet og store fleksibilitet.

COMBi

Combi beholdere
Varmtvandsbeholdere og buffere
Beholdere til ethvert formål
Fås både i kabinet og som separat beholder

Forhandler:

 Tlf. 97 15 46 00 - www.khnordtherm.dk
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COMBI BehOldere
Beholder 250/100 l i kabinet Beholder 250/100 l seperat

Type/buffer Højde Bredde netto Bredde med isolering Vægt/m. kabinet Tilslutninger (top) 
180/85 l 1300 mm 550 mm 650 mm 135 kg 3 stk.

250/100 l 1590 mm 550 mm 650 mm 155 kg 3 stk.

410/160 l 1900 mm 650 mm 750 mm 300 kg 3 stk.

250 l (kun buffer) 1300 mm 550 mm 650 mm 80 kg 3 stk. (indvendige)

340 l (kun buffer) 1590 mm 550 mm 650 mm 90 kg 3 stk. (indvendige)

180/70 l i kabinet 1600/1890 mm 600 mm 600 mm 185/200 kg 3 stk.

250/100 l i kabinet 1890 mm 600 mm 600 mm 220 kg 3 stk.

Klimadan påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Klimadan forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkte r, 
herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Alle rettigheder forbeholdes.
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