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Quinn Standard Colours 

Silver Bro n ze Cham p ag ne 

Matt Charcoal Matt Iron Oxide Gu n Metal 

Cepper B lac k Q uart z Anthrac i te 

• Kolory i zdjęcia poglądowe (mogą się różnić od rzeczywistych ze wzgl ędu na różnice wynikające z metod drukowania. 

Aby uzyskać więcej informacji. należy skontaktować się z dystrybutorem lub info@quinn-rad iators.net 

E OCE 

Jest to niezwykle efektowny grzejnik z delikatnymi, 
wyprofilowanymi kolumnami oferujący namiastkę luksusu 
do każdego wnętrza . 

Niezależnie od tego, czy wybiorą Państwo biały lub 
standardowy kolor Quinn, Quinn Adagio nadal będzie 
zapewniać ciepło na całe lata . 

Kolorem bazowym jest RAL 9016, ale dzięki elastyczności 
naszego ultranowoczesnego procesu powlekania, 
oferujemy Państwu szeroki wybór podstawowych kolorów 
Quinn. Istnieje również możliwość, aby na żądanie 
zrealizować kolorystykę w klasyfikacji RAL i BS. 

Wraz z oryginalnym wzornictwem grzejników, firma Quinn 
oferuje niezrównaną jakość . 

Grzejniki Quinn są testowane w krajowych i 
międzynarodowych uznanych laboratoriach i posiadają 
certyfikację zgodną z PN-EN442, CE, NFiznakiem Kite 
M ark. 

Potwierdzeniem naszej jakości jest udzielona państwu 
lO-letnia gwarancja! 
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Pojedynczy 35 

W k . . Dl . . Wydajność p j Pojemność W Ilość 
yso osc ugosc cieplna ozyc a nr. wodna aga elementów 

(mm) (mm) (7S'%:;;~oC) (litry) (kg) 

630 549 Q53501W 3,96 13,14 18 

840 732 Q53505W 5,28 17,52 24 

600 980 854 Q53502W 6,16 20,44 28 

1400 1220 Q53503W 8,80 29,20 40 

1995 1738 QS3504W 12,54 41 ,61 57 

Podwójny 35 

W k . . Dl . . Wydajność p . Pojemność W Ilość 
yso osc ugosc cieplna ozyCja nr. wodna aga elementów 

(mm) (mm) (7S;'s~;;~oC) (Litry) (kg) 
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Podwójny 35 

Kolektor z p rzyłączami zasilania l powrotu zawiera 
przegrody i definiuje je poprzez naklejkę przedstawioną 
po prawej stronie. 

Pod/ączenia w górnym kolektorze mogą być wykorzystane 
do wkręcenia odpowietrznika. 

grzejniki 
dekoracyjne 
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Rodzaje 
Poziomy grzejnik Quinn Adagio jest dostępny w wersji 
pojedynczej i podwójnej. 

Farba 
Firma Quinn korzysta z procedury malowania używanej w 
przemyśle samochodowym. Wszystkie grzejniki Quinn 
zostały w pełni zabezpieczone przed korozją . W pierwszej 
fazie są one odtłuszczane . Następnie nakładany jest 
elektrokatoforetycznie lakier bazowy na bazie wody. 
Kolejnym etapem jest lakierowanie grzejników proszkiem 
poliestrowym zgodnym z RAL 9016. Całkowita grubość 
powłoki lakierniczej wynosi co najmniej 60 mikronów. 
Procedura malowania chroni przed korozją, uszkodzeniem 
i zarysowaniem grzejnika. 

Kolor 
Standardowa powłoka zewnętrzna grzejnika jest w kolorze 
RAL 9016 (półbłyszcząca biała) . Na żądanie dostępna jest 
również kolorystyka RAL i BS. 

Wydajność grzewcza 
Wydajność grzewcza grzejnika Quinn Adagio Horizontal 
waha się między 549W i 2827W- z t.T50 (75/65/20°C, 
zgodnie z EN442), w zależności od wymiarów. 

Wysokości 
Grzejnik Quinn Adagio Horizontal jest dostępny w 
wysokości 600 mm. 

Szerokości 
Dostępne są różne szerokości, których zakres wynosi od 
630 mm do 2000 mm. 

Tolerancja wymiarów 
Wszystkie wymiary mają tolerancję w zgodności z normą 
EN 442-1 . 

Materiały 

grzejniki 
dekoracyjne 

Grzejniki Quinn Adagio Horizontal produkowane są z blach 
stalowych o wysokiej jakości. Pionowe płyty mają wymiary 
11 mm i 35 mm, zaś przestrzeń pomiędzy płytami wynosi 
24mm. 
Grubość stali wynosi 1,5 mm. 

Ciśnienie robocze 
Wszystkie grzejniki są testowane pod ciśnieniem 5,2 bar i 
są przeznaczone do użytkowania pod ciśnieniem 
roboczym do 4 bar. Maksymalna temperatura wody 
wynosi 90°C (zgodnie z normą EN 442-2). 

Połączenia 
Wszystkie grzejniki są dostarczane z podłączeniami 4 x 
1/2". 

Pakowanie 
W celu uniknięcia uszkodzeń podczas transportu i 
magazynowania, każdy bok grzejnika jest zabezpieczony 
kartonem. 
Opakowanie zawiera kompletny zestaw montażowy, który 
zapewnia łatwy i szybki montaż . Zestaw zawiera : 

- Ocynkowane, metalowe wsporniki oraz plastikowe 
plomby; 

- korki i odpowietrznik. 

Gwarancja 
Produkcja grzejników Quinn jest realizowana zgodnie z 
normami ISO 9001 . Firma Quinn oferuje Państwu lO-letnią 
gwarancję . Emisję ciepła oznaczono zgodnie z normą EN 
442-2 (podstawa 75/65/20°C). Wszystkie grzejniki zostały 
przetestowane i zatwierdzone przez renomowane 
instytuty. 

Uwagi 
Podłoże powinno być odpowiednio dobrane, aby 
utrzymać ciężar grzejnika. Powinno być również 
sprawdzone przez wykwalifikowanego profesjonalnego 
inżyniera/architekta . 

Quinn Group Belgi u m NV zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w dowolnym czasie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. 
Quinn Group Belgi u m NV nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Warunki sprzedaży są zamieszczone na stronie: www.quinn - radiators.com 
QUINN GROUP BELGI UM NV- MATERIAŁY INFORMACYJNE- WERSJA POLSKA- © COPYRIGHT- WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE- WYDRUKOWANO W BELGil 06/2016 
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Quinn Group Belgiurn NV 
Van Doornelaan 2A 
B-2440 Geel 
tel .: 0032 (O) 14 50 00 11 
fax : 0032 (O) 14 50 75 69 
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