


Для мінімалістичного стилю 
важлива простота в усьому, 
вона і створює ілюзію 
повітряного простору. Строгість 
і лаконічність умеблювання 
компенсується використанням 
бетону, дерева, цегляної 
кладки та інших фактур. 
Мінімалізм підходить людям, 
які у побуті цінують нехитрість 
і функціональність.

Пульти керування теплою підлогою і фанкойлом - це не тільки предмет 
техніки. Вони є також учасниками інтер'єру та елементами дизайну. 
Як і вимикачі, пульти керування можуть бути непомітними, або мати 
особливий, індивідуальний дизайн, який підкреслить характер 
особливого інтер'єру та гармонійно зіграє в загальній ідеї.

Дизайнерське виконання зі скляною панеллю

Встроенное сенсорное управление 

Вбудоване сенсорне управління

Карбоновий фільтр з очищенням повітря

Низький рівень споживання енергії

Повна холодильна потужність* кВт 0.9 1.8 2.5 3 3.8
Теплова потужність** кВт 1.25 2.3 3.3 3.8 4.9
Теплова потужність*** кВт 2.1 3.9 5.5 6.2 8.1
Діаметр підключень дюйм 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Максимальна витрата повітря м3/ч 160 310 430 520 650
Максимальна потужність Вт 15 20 25 32 40
Максимальний рівень шуму**** дБ(A) 40 44 46 47 48
Мінімальний рівень шуму**** дБ(A) 24 27 28 29 30
Довжина мм 700 900 1100 1300 1500
Висота мм 670 670 670 670 670
Ширина мм 130 130 130 130 130

* Охолодження: Температура води на виході / вході + 7 / + 12С; Температура в приміщенні + 27 / + 19С
** Підігрів: Температура води на вході + 50С, витрата води сосответствует режиму охолодження; Температура в приміщенні + 20С
*** Підігрів: Температура води на вході / виході + 70 / 60С; Температура в приміщенні + 20С
**** Рівень шуму - рівень звукового тиску відповідно EN12102: 2008 і ISO3745 діє до: 2012

Технічні
параметри

Од.
виміру

MCFG-090T2 B/W 
Glass

MCFG-180T2 B/W 
Glass

MCFG-250T2 B/W 
Glass

MCFG-300T2 B/W 
Glass

MCFG-380T2 B/W 
Glass

ФАНКОЙЛИ
ДЛЯ
ОСОБЛИВИХ
ІНТЕР'ЄРІВДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ

АБО ФАНКОЙЛІВ
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Сучасна дитяча кімната - 
це, перш за все, практичність, 
універсальність і барвистість. 
Зазвичай на тлі бежевих або 
інших нейтральних стін меблі 
виділяють яскравими фарбами, 
або навпаки. Аксесуарами 
в дитячій можуть бути яскраві 
подушки, спортивний куточок, 
орнаментний килимок в ігровій 
зоні, а також різні цікаві деталі.

Пульти керування теплою підлогою і фанкойлом - це не тільки предмет 
техніки. Вони є також учасниками інтер'єру та елементами дизайну. 
Як і вимикачі, пульти керування можуть бути непомітними, або мати 
особливий, індивідуальний дизайн, який підкреслить характер 
особливого інтер'єру та гармонійно зіграє в загальній ідеї.

ДЛЯ ТЕПЛОЇ ПІДЛОГИ
АБО ФАНКОЙЛІВ



Марокканський стиль на кухні - 
своєрідне поєднання сучасної 
техніки та етнічних мотивів. 
Оформити простір із 
застосуванням характерних 
відтінків, візерунків, керамічної 
плитки прагнуть ті, хто втомився 
від простоти мінімалізму і бажає 
внести колоритні нотки у своє 
оточення.

У якому б стилі не був виконаний 
дизайн приміщення, витончене 
зображення рослин завжди знайде 
своє місце серед інших деталей. 
Зелені акценти роблять атмосферу 
більш затишною і обжитою, принти 
досить нейтральні і ненав'язливі. 
Вони можуть бути використані 
в різних інтер'єрах: 
скандинавському, класичному, 
індустріальному, еко, 
контемпорарі.
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Для стилю хай-тек характерні прямі 
лінії і простота фігур. Обов'язкова 
ознака - гладкі стіни світлих 
відтінків, найчастіше без прикрас. 
Меблі із сучасної синтетики, скла 
і нержавіючої сталі, легкі і без 
декору. В інтер'єрах зустрічається 
найчастіше в комбінаціях із іншими 
стилями. Хай-тек оцінять молоді 
люди, які надають перевагу 
сучасним матеріалам, 
нетрадиційним за формою меблям 
і відполірованим поверхням.

Прояви конструктивізму 
в інтер'єрах - геометризм 
приміщень, висока функційність 
меблів і декору, а також 
безликість стін. Це своєрідні 
раціоналізм і логіка, з повною 
відсутністю орнаментів. Стиль 
припускає і використання яскравих 
акцентів у вигляді крісел або 
подушок. Відмінно підійде для тих, 
кому не важливі пихатість, 
зайвий декор і орнаметика.

8



У якому б стилі не був виконаний 
дизайн приміщення, витончене 
зображення рослин завжди знайде 
своє місце серед інших деталей. 
Зелені акценти роблять атмосферу 
більш затишною і обжитою, принти 
досить нейтральні і ненав'язливі. 
Вони можуть бути використані 
в різних інтер'єрах: 
скандинавському, класичному, 
індустріальному, еко, 
контемпорарі.

Для стилю хай-тек характерні прямі 
лінії і простота фігур. Обов'язкова 
ознака - гладкі стіни світлих 
відтінків, найчастіше без прикрас. 
Меблі із сучасної синтетики, скла 
і нержавіючої сталі, легкі і без 
декору. В інтер'єрах зустрічається 
найчастіше в комбінаціях із іншими 
стилями. Хай-тек оцінять молоді 
люди, які надають перевагу 
сучасним матеріалам, 
нетрадиційним за формою меблям 
і відполірованим поверхням.



Інтер'єру у стилі лофт притаманні 
поєднанню старого (бетонні стіни, 
балки, цегла) і актуального 
(меблі та нова техніка). 
Це територія, яка позбавлена 
забобонів і кліше. Характерними 
рисами є широкі вікна до 
підлоги, високі стелі і відкрите 
планування. Стиль сподобається 
творчим людям і тим, хто планує 
мінімальні витрати на 
облаштування приміщення.

Стиль гранж - господар просторих 
приміщень, пронизаних сонячним 
світлом. Стіни такого житла часто 
залишають «оголеними», 
декорують цегляною кладкою 
або обшивають натуральною 
дошкою. Важливу роль відіграють 
декоративні акценти у вигляді 
штучних потертостей, дерев'яних 
фігурок і кованих деталей. 
Цей стиль для людей, які цінують 
поєднання достатку і простоти 
далеко від міської метушні.


