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 Bine-nţeles putem începe prin a vă informa despre calitatea excelentă a 
produselor livrate de compania  noastra şi despre serviciile pe care-l oferim. Dar 
suntem prea realişti pentru asta. Partenerii de afaceri se aleg luând în 
considerare o bună experienţă, iar ADINTER ® a dat  dovadă că o 
deţine. 
 
 Departamentul nostru de vânzări se ocupă cu consultanţa asupra 
dimensionării instalaţiilor, unde dorinţele utilizatorului ocupă locul cel mai 
important. 
 
   Metoda de lucru este următoarea: 
 
 După înţelegerea dorinţelor clientului, se consiliază modul de instalare. 
Prin luarea în considerare a acestei schiţe de amplasare se face un calcul de 
pierderi termice, care va da un punct de vedere clar asupra opţiunilor de puteri şi 
număr de echipamente de incalzire ce pot fi amplasate. 
 Se face oferta completă şi ca serviciu suplimentar vă oferim o estimare a 
cheltuielilor energetice anuale. 
În cazul în care se face comanda pentru unul din  sistemele de încălzire 
propuse, se va face un grafic de execuţie şi vom avea grijă ca livrarea să se facă 
în mod corect, iar dacă este necesar vă oferim supravegherea proiectului. 
 
Pentru fiecare proiect se va face o abordare personală, în care – considerăm 
noi- comunicarea este extrem de importantă. Dorinţa noastră este de a vă oferi 
un sistem perfect de încălzire bazat pe o cooperare plăcută. 
 
Design   cu consultarea utilizatorului se va face o propunere în  
    care dorinţele acestuia sunt cel mai important lucru 
 
Desen   propunerea se materializează printr-o schiţă de   
    amplasare 
 
Preţ    oferta va conţine toate costurile cu echipamentul propus 
 
Costuri energetice     ca serviciu suplimentar vă oferim estimarea  
       cheltuielilor energetice 
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PANOURI RADIANTE CERAMICE - INDUSTRIE 
 

Tip ADINTER ® PL cu reflector emailat negru, echipate cu aprindere 
electronică şi bloc de comandă cu electrovalve şi regulator de presiune Honeywell 

 

elemente / PRE Ţ
Tip Metan( I2H) Propan( I3B/P) duze

kW kW numar €
PL    6 6.7 6.2 1 € 760.00
PL    9 10.8 9.6 1 € 838.00
PL  12 14.3 13.1 1 € 900.00
PL  15 15.5 14.9 1 € 1,030.00
PL  18 21.2 19.3 2 € 1,212.00
PL  24 27.3 25.4 2 € 1,373.00
PL  30 30 29.7 2 € 1,482.00
PL  36 36 35.2 3 € 1,753.00
PL  45 44 42.3 3 € 1,826.00

PREŢ
€ 80.00

CP-1 € 65.00
CP-2 € 70.00
CP-3 € 75.00

 € 30.00
 € 80.00

gratuit
FP-180 Filtru praf  Ø70  180mm înălţime € 25.00

350-27 mbar € 65.00
1000-50 mbar € 35.00

 

Putere nominala Hs

A
D

IN
T

E
R

®
- IN

C
A

LZ
IR

E
 IN

D
U

S
T

R
IA

LA
          

Opţional
Execuţie în două trepte 0%-100%-50%

P
reţuri 1-2008 sub rezerva schim

barii

Consolă montaj perete  PL6 --- PL15
Consolă montaj perete  PL18 --- PL30
Consolă montaj perete  PL36 -- PL45
Set record flexibil 1m incl. robinet 1/2"
Set record flexibil 1m excl. robinet 3/4"
Execuţie Propan

Regulator Gaz metan
Regulator Propan

Preţuri exclusiv TVA  
 
 
Observatii: alte modele şi accesorii la cerere 
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PANOURI RADIANTE CERAMICE -ECONOMIC 
 

Tip ADINTER ® PLE cu reflector aluminiumizat, echipate cu aprindere 
electronică şi bloc de comandă cu electrovalve şi regulator de presiune Honeywell 

elemente / PRE Ţ
Tip Metan( I2H) Propan( I3B/P) duze

kW kW numar €
PLE  10 10.3 9.4 1 € 735.00
PLE  20 20.5 18.9 2 € 988.00
PLE  30 30.8 28.4 3 € 1,185.00
PLE  40 41 37.9 4 € 1,310.00
PLE  45 46.9 n/a 4 € 1,235.00
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Preţuri exclusiv TVA 

 
PANOURI RADIANTE CERAMICE - DESIGN 

 
Tip ADINTER ® PLK cu carcasa neagra, echipate cu aprindere 

electronică şi bloc de comandă cu electrovalve şi regulator de presiune Honeywell 

elemente / PRE Ţ
Tip Metan( I2H) Propan( I3B/P) duze

kW kW numar €
PLK12 - 1 12 12 1 € 1,195.00
PLK12 - 2 24 24 2 € 1,845.00
PLK12 - 3 36 36 3 € 2,520.00
PLK24 - 1 24 24 2 € 1,595.00
PLK24 - 2 48 48 4 € 2,245.00
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Preţuri exclusiv TVA 

 
Observatii: Posibilitate de eliminare a gazelor de ardere prin cos de evacuare 
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TUBURI RADIANTE  
Tip ADINTER ® DX în construcţie liniară („D”) , „U” sau „L”, echipate cu 
aprindere electronică,dispozitiv de siguranţă prin ionozaţie şi livrate dezasamblat 

Tip metan propan construc ţie PREŢ
kW kW  €

DX 2-22 22.1 22.1 D, U, L 1,220.00€   
DX 4-22 22.1 22.1 D, U, L, Z 1,350.00€   
DX 4-30 29.4 29.4 D, U, L, Z 1,480.00€   
DX 4-44 44.1 44.1 D, U, L, Z 1,560.00€   
DX 6-51 51.5 51.5 D, U, L ,Z 1,750.00€   

Alte configuratii: la cerere
Preturile sunt valabile pentru constructie liniara („D”)
Pentru executie U,L sau Z se adauga elementul corespunzator

PREŢ
€ 135.00

Coş evacuare combinat ieşire verticala € 155.00
Tub prelungire cos evacuare /m € 25.00

€ 50.00
€ 60.00
€ 80.00
€ 25.00
€ 70.00
€ 60.00

€ 205.00
€ 60.00
€ 30.00
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reţuri 1-2008 sub rezerva schim

barii    

Accesorii Tuburi Radiante
Coş evacuare combinat ieşire laterala

Cot cos evacuare /buc
Execuţie în două trepte 0%-100%-50%
Racord flexibil 3/4"
Execuţie Propan
Element  „U” 
Element  „L” (pt. „Z” sunt necesare 2 buc „L”)
Consolă complet montaj perete 
Regulator Gaz metan 350-35 mbar
Regulator Propan 1000-50 mbar

 
Observatii: alte modele şi accesorii la cerere 

Lungimea echipamentului rezulta din numarul de elem enti de 3m 
(2/4/6) si configuratia de montaj (D,U,L,Z) 

 
 
 
 
 



AAADDDIIINNNTTTEEERRR®®®   

 Petofi Sandor 33      tel:  +40 (0)722-249-413  
 505600 Sacele, Brasov     fax: +40 (0)268-273-883        
 www.adinter.ro      info@adinter.ro 

CONDIŢII DE LIVRARE ŞI PLATĂ 
Toate livrări ofertele noastre, comenzi plasate la ADINTER ® sau înţelegeri făcute cu noi 

vor fi făcute în concordanţă cu reglementările legislatiei în vigoare 
 

Preţurile incluse în acest catalog sunt: 
   Per bucată sau per set 
   De catalog 
   Exclusiv TVA 
   Exclusiv asamblare 
   Exclusiv PIF (Punere In Funcţiune) 
   Inclusiv testarea echipamentului la funcţionare corecta în fabrica 
● Termene de livrare 
   Întotdeauna se vor lua în considerare termene de livrare conform cu planificarea 
   producţiei 
● Returnarea livr ării 
   Echipamentul livrat poate fi returnat doar cu acordul nostru şi cu plata   
   transportului efectuată până la sediul nostru, iar 10% sau un minim de€ 20,= vor 
   fi taxate pentru costuri de manipulare şi administrare 
● Asigurarea transportului 
   Acoperită de ADINTER ® până la momentul livrarii mărfurilor 
● Garan ţie 
   În concordanţă cu reglementările în vigoare 
   Echipamentele pe gaz şi de încălzire , incluzând comenzi electronice  şi   
  automate de aprindere au o perioadă de garanţie de 12 luni de la data instalării 
 
● Service şi între ţinere 
   Se face pe baza specificaţiilor menţionate în contractul de întreţinere sau la  
   cerere luând în considerare tarifele actuale de manoperă exclusiv cheltuielile  
   pentru transport şi pentru dispozitivele de căţărare şi ridicare 
 
● Livrare 
   La comenzi scrise până la €10 000,- se va adăuga preţul de transport şi   
  manipulare în funcţie de greutatea expediţiei 
 
   La comenzi scrise de peste €10 000,- se va livra CPT. 
   Prima livrare se face doar cu plata în avans.  
● Plăţi 
   Până la €1000,- pe loc  
   Peste €1000,- 50% în termen de 8 zile de la transmiterea comenzii scrise 
      50% în termen de 8 zile inainte de livrare 
 
 
 
 
 
 


