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living design® -patteritermostaatit

Designtermostaatti asiakkaille, 
jotka haluavat tyyliä
living design® on omavoimainen patteritermostaatti, joka perustuu Danfossin hyväksi 
havaittuihin ja korkealaatuisiin termostaatteihin. Sen ajaton, tyylikäs muotoilu näyttää 
hyvältä missä tahansa ja termostaatti toimii aina tarkasti ja tehokkaasti – kaksi seikkaa, 
joita asiakkaat arvostavat.

living design® sopii kaikkiin tavanomaisiin venttiilityyppeihin ja siitä on saatavilla 
useita tyylikkäitä värivaihtoehtoja.

4 väriä
nykyaikaiseen  
sisustukseen:  
valkoinen, kromi,  
harjattu teräs  
ja musta.



living design® 
Tuttu termostaatti muotoiltuna 
nykyaikaista sisustusta varten

living design® -huonelämpötila-anturi näyttää hyvältä missä tahansa ja pitää 
lämpötilan tarkasti halutulla tasolla. 

Muotoilu
Kuten nimikin osoittaa, design on tärkeää. Eri värisinä – valkoisena, krominvärisenä, 
harjatun teräksenvärisenä ja mustana – saatava living design® täydentää living eco®- 
ja living connect® -termostaatteja, joten tyyli säilyy yhtenäisenä kautta koko talon.

Näyttää hyvältä,  
sopii kaikkialle
living design® sopii kaikkiin pattereihin – mukaan lukien pyyhekuivaajat ja 
erikoismuotoillut patterit – pinnanmuodoista riippumatta. living design® 
RAX-K -versio on yhteensopiva useimpien muiden valmistajien venttiilien  
kanssa. Sen sileä pinta on helppo puhdistaa, mikä on erityisen tärkeää 
ympäristöissä, joissa hygienia on olennaista.



Täydellinen lämpötila
– täydellisellä tyylillä

living design® Rax
Sopii kaikkiin  

Danfoss-patteriventtiileihin, 
 joissa on RA-liitin.

living design® Rax-K
Sopii useimpiin tavallisiin 

venttiileihin, joissa on  
M30 x 1,5 kierre.

living design® on perinteinen, omavoimainen patteritermostaatti 
nykyaikaisella muotoilulla. Se näyttää hyvältä missä tahansa 
huoneessa ja toimii erittäin tehokkaasti.

Tuotteen ominaisuuksia 
•	 Designanturi
•	 Omavoimainen anturi
•	 Nestetäytteinen anturi
•	 Sisäänrakennettu anturi
•	 Pakkassuojaus
•	 Täydellinen sulkutoiminto 

Tuotenimet
•	 living design® RAX – valkoinen RAL 9016
•	 living design® RAX – musta RAL 9005
•	 living design® RAX – kromi
•	 living design® RAX – harjattu teräs
•	 living design® RAX-K – valkoinen RAL 9016
•	 living design® RAX-K – kromi

Muotoillut venttiilit
•	 RA-URX ja VHX
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living design® -patteritermostaatit 
optimaaliseen energiatehokkuuteen 
Lisää teknisiä tietoja:
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living design® RAX
pituus x halkaisija: 79 x 46 mm

living design® RAX-K
pituus x halkaisija: 93 x 46 mm
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