ONI, DE DUNSTE DESIGNRADIATOR OOIT (VAN VASCO)
UNIEKE TROEVEN VOOR GEBRUIKER ÉN INSTALLATEUR

In primeur voorgesteld op Batibouw 2016, brengt Vasco de revolutionaire designradiator ONI in oktober op de Belgische
markt. Naast het vooruitstrevende design heeft deze kampioen in de lichtgewichtklasse ook voordelen voor de installateur.
Het verhaal van een ‘perfect match’ tussen vorm en functie.
De versterkte aluminiumplaat van ONI verbergt een meanderende, koperen verwarmingsbuis met minimale waterinhoud, die
aan de achterzijde van de voorplaat wordt uitgefreesd op 2 mm van het oppervlak. Op die manier realiseert ONI niet alleen zijn
ultravlakke vorm van amper 8 mm, maar dankzij de snelle interactie tussen het koper en aluminium ook een energiezuinige en
efficiënte warmteafgifte. Ideaal dus voor combinatie met lage temperatuursystemen.
Op de ONI verder geen handdoekbeugels, wel een of twee optionele ‘uitsparingen’, in hetzelfde innovatieve zachte afgeronde
design als de radiator zelf. Die uitsparingen volgen precies de meanderende structuur van de verwarmingsbuis op de achterzijde.
Toch nood aan een beugel? ONI is perfect combineerbaar met het accessoire Multi+ van Vasco, dat naar keuze van links of rechts
uitloopt in een breder tablet voor extra plaats voor allerlei spulletjes.
Het model zonder uitsparingen (O-NP) wordt als het ware een ‘zwevend’ designelement dat op de muur een verfijnd schaduwspel
brengt in de woonkamer, trappenhal,… Het model (O-P) - met 1 of 2 uitsparingen - past in elke keuken of badkamer. Tot slot is de
ONI ook naar montage een mijlpaal, want met slechts 23 kg (in de grootste uitvoering) nog altijd eenvoudig te plaatsen door een
enkele installateur. ONI is uitgevoerd met de gekende Vasco middenaansluiting, inclusief gepatenteerd ventielset dat de montage
vereenvoudigt.

Designradiator ONI:
-

Beschikbaar vanaf: eind oktober 2016
Prijs: vanaf 700 euro, excl. btw
Kleuren: standaard in de kleur S600 (witte fijne structuurlak). Uitgebreide
kleurenkaart beschikbaar.
Ventiel: wit, chroom of inox
Gewicht: 16, 3 / 20,85 / 22,95 kg afhankelijk van uitvoering
Afmetingen van beide modellen: 500 mm breed en 3 hoogtes van 1400, 1800 en
2000 mm.
Inhoud: 0,35 / 0,45 /0,60 liter afhankelijk van uitvoering
Vermogen: 573/795/815 Watt

Wandaccessoire Multi+:
-

Prijs: 120 euro, excl. btw
Breedte: 710 mm
Kleur: black, white, pigeon blue

OVER VASCO – WWW.VASCO.EU
Vasco biedt een uitgebreid assortiment van verwarmings- en ventilatieoplossingen over de hele wereld, voor het merendeel
in Europa. Voor decoratieve designradiatoren is Vasco de absolute referentie in de Benelux en de omringende buurlanden.
De kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren zijn Superia in België, Brugman in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Vascovloerverwarming wordt enkel in België verkocht. Daarnaast legt Vasco zich ook toe op energiezuinige en fluisterstille
ventilatiesystemen.
Het hoofdkantoor van Vasco is gevestigd in Dilsen, België. De productiebedrijven bevinden zich in Tubbergen (Nederland),
Zedelgem (België), Dilsen (België) en Legnica (Polen). Vasco Group telt ongeveer 640 medewerkers en behoort tot de
bedrijvengroep Vaessen Industries.
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