Tegnér
Tubrörsradiator
Kamﬂänsradiator

Lenhovda Tegnér
Lenhovdas konvektor är en diskret designad värmare för
vattenburna värmesystem. I miljöer som kräver extra
omsorg, såväl klimatmässigt som vid behov av diskret
installation, är våra produkter uppskattade.
Tack vare den helt kundanpassade produktionen, kan
vi med enkla medel få värmaren att helt smälta in i
olika miljöer. Vi anpassar eﬀekt, färg, form och
anslutningar efter Ert behov.
”TEGNÉR” kan med fördel monteras under exempelvis
kyrkbänkar. Värmaren är uppbyggd av 70 mm höga
stålproﬁler med veckade sekundärplåtar. Dessa är
sammansvetsade till en kompakt enhet med stor
luftgenomströmning. Upphängningsanordning
anpassas individuellt efter Era förutsättningar.
Alla våra produkter tillverkas enligt EN442 och vår
standardkonvektor är eﬀekttestad enligt samma norm.
Vår erfarenhet av tillverkning av värmande produkter
sträcker sig över sjuttio år tillbaka, och vi är idag
Sveriges enda tillverkare av radiatorer.

Dolt montage

Tekniska Data:
Konvektorerna tillverkas av 70x11x1,5 mm. lågkolhaltig
stålplåt i längder om 400 mm - 6000 mm.
Standardbredden för bänkkonvektorn är 250 mm, men
kan naturligtvis anpassas efter ert behov.

Eﬀekt i watt per meter (Enligt EN442)

Då våra produkter ofta används vid konverteringar från
direktverkande el till alternativa uppvärmningsformer,
är det av största vikt för oss att minska vår del av
miljöpåverkan.

Standardmodell = 70x250xL (höjd x bredd x längd)

Vår produkt är till 99,9 procent återvinningsbar och
våra distributionsvägar är alltid korta.

Eﬀekt enligt EN442. Längd, bredd och infästning kan anpassas helt efter bänkens utförande.

Längd
mm

Eﬀekt
dt30

Eﬀekt
dt50

1000

355

692

Lenhovda Tubrörsradiator
Lenhovdas tubrörsvärmare är en mycket enkel och stilren radiator.
Modellerna ﬁnns i ett ﬂertal olika rördimensioner. Med vår erfarenhet av materialval, svetsning, provtryckning och
lackering, och kundens önskan om en speciell lösning, ger detta närmast oändliga variationer och möjligheter till
designad värme.

Lenhovda Kamﬂänsradiator
Tubrörsvärmaren kan även tillverkas med kamﬂänsar för klassisk design och ökad eﬀekt.
Till såväl det rena tubröret som till kamﬂänsradiatorn använder vi minst två millimeter tjockt svenskt stål. Önskas radiatorn
tillverkad i rostfritt stål görs även detta på beställning.
På dessa modeller är det fantasin som sätter gränsen.

Lenhovda Radiatorfabrik har tillverkat
radiatorer sedan 1936. Produktionen är
ﬂexibel, rationell och automatiserad. Vi
är idag Sveriges enda vattenradiatortillverkare och vi ﬁnns i småländska
Lenhovda, strax utanför Växjö.

Vårt produktprogram består av:

En av våra absoluta fördelar och styrkor
ligger i vår lokalisering, mitt i Småland, med
närhet till alla större väg- och transportnät.
Detta gör att vi kan leverera direkt från
fabrik till byggarbetsplats - något som ger
både dig och oss unika möjligheter till rak
kommunikation och snabba leveranser. Vår
maskinpark och vår välutbildade personal
gör att vi med stor ﬂexibilitet och bredd kan
leverera produkter av högsta kvalitet.
Vår specialitet är att anpassa radiatorer helt
efter dina önskemål och behov. Vi tillverkar
alla typer av anslutningar, svängda radiatorer,
radiatorer för trapphus och burspråk. Vi
lackerar i färger som du väljer själv m.m.
På fabriken lagerhåller vi också ledande
armaturfabrikat som vi på begäran monterar
och provtrycker före leverans. Vi levererar
också alla typer av termostater till våra
monterade radiatorer.
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När modern teknik, stilren design och enkel montering möts, talar allt
för våra radiatorer, och av goda skäl:
t5JEMÚTEFTJHOTPNIBSNPOJFSBSNFEEFnFTUBJOSFEOJOHTNJMKÚFS
t4UBCJMLPOTUSVLUJPO
t#SBGÚSEFMOJOHNFMMBOWÊSNFTUSÌMOJOHPDILPOWFLUJPO
t#FIBHMJHPDIKÊNOSVNTUFNQFSBUVS
t4UPSMFLBSTPNQBTTBSUJMMEFnFTUBSVNPDIJOEJWJEVFMMBWÊSNFCFIPW
t'ÊSHFSVSIFMB3"-GÊSHTLBMBO
t&OLMBBUUNPOUFSB
t-ÊUUBBUUSFOHÚSB
tÌSTQSPEVLUHBSBOUJHÊMMFSIFMBWÌSUQSPEVLUTPSUJNFOU
Att våra produkter som värmt svenska hem sedan 1936, fortfarande
värmer, ser vi som ett kvalitetsbevis. En nyinstallerad radiator från
Lenhovda skall värma dig de närmaste 70 åren.
Ett klokt och ekonomiskt val helt enkelt!

Återförsäljare
Som tillverkare av radiatorer säljer Lenhovda Radiatorfabrik AB till VVS-grossister enligt AA VVS 09.
Du som är rörinstallatör köper våra produkter från Er vanliga VVS-grossist.
Kontakta Er VVS-grossist för vidare upplysning.
Givetvis står vi Er alla till tjänst med teknisk information och hjälp.
Besök gärna vår hemsida: www.lenhovdaradiatorfabrik.se
Återförsäljare:

Box 83, 360 73 Lenhovda, Tel. 0474-299 50
www.lenhovdaradiatorfabrik.se

