
Danfoss biedt u radiatorthermostaten met M30- aansluiting. Die M staat bij Danfoss 
voor Mooi. Makkelijk. En Meer. Want Danfoss integreert de meest geavanceerde 
technieken in de aantrekkelijkste, nauwkeurigste, betrouwbaarste en duurzaamste 
radiatorthermostaten. U monteert ze in een handomdraai. Nog beter: de RAX-K 
designthermostaat met M30-aansluiting is voortaan bereikbaar voor iedereen en de 
standaard RAE-K thermostaat met M30-aansluiting voordeliger dan ooit. Vanaf nu 
biedt u uw klanten de beste én mooiste oplossing tegen de scherpste prijs.

M30 met de M van Mooi. Makkelijk. En Meer.
De beste en mooiste M30-thermostaten 
tegen de scherpste prijs.

www.danfoss.be

Mooi van Danfoss 
Danfoss biedt met 
de M30-radiatorther-
mostaten luxe en ge-
mak voor iedereen.

M30



M30 met de M van Mooi. Makkelijk.
En Meer.
Het zit nu eenmaal in het DNA van Danfoss: de beste techniek, mogelijk dankzij de uitvinders van de 
radiatorthermostaat. En het fraaiste design, mogelijk dankzij ons oog voor detail. Op die solide basis bieden 
we u nu thermostaten met M30-aansluiting. Makkelijk te monteren. Scherp geprijsd. 

Mooi
Standaard RAE-K
Als de prijs de belangrijkste 
overweging is.
•   Regelelement M30-aansluiting:  

voorzien van temperatuurbegrenzing 
(minimaal en maximaal), ideaal in 
bijvoorbeeld openbare gebouwen  
en in projecten.

•   M30-set voor onderaansluiting:  
set van regelelement RAE-K, H-blok 
RLV-KS, knelfittingen voor compleet 
installatiegemak en design ringen 
voor het mooiste resultaat.

Mooist
Design RAX-K
Als de mooiste oplossing de 
belangrijkste overweging is.
•   Regelelement M30-aansluiting:  

niet alleen aan een designradiator een 
sieraad, maar ook voor elke radiator 
met M30-insert. Luxe voor iedereen.

•   M30-set voor onderaansluiting:  
set van design knop RAX-K en H-blok 
RLV-KS, knelfittingen voor compleet 
installatiegemak en design ringen 
voor het mooiste resultaat.

Meer
•   Superscherp geprijsd want Danfoss 

snijdt in de prijzen. 
•   In een handomdraai te monteren met 

de complete set.
•   Kwaliteit is standaard. Een Danfoss-

thermostaat functioneert gewoon 
altijd.

•   Besparing en comfort in elke ruimte.
•   Danfoss M30-aansluiting past op 

elke radiator met M30-insert en 
-kraanhuis.

•   Altijd goed geregeld. Danfoss staat 
voor betrouwbaarheid, deskundig 
advies op maat, snelheid en 
punctualiteit. 

M30 design

M30 standaard

RAX-K set - recht
013G5186
½" en ¾" aansl.

RAX-K set - haaks
013G5187 
½" en ¾" aansl.

RAX-K
013G6080
wit, RAL 9016

Design ring
013G5287
per 10 stuks
wit, RAL 9016

RAE-K
013G5034
wit, RAL 9010

Design ring
013G5389 
per 10 stuks
wit, RAL 9010

RAE-K set - haaks
013G5177
½" en ¾" aansl.

RAE-K set - recht
013G5176 
½" en ¾" aansl.

ALU-PEX 
16x2mm

ALU-PEX 
16x2mm

ALU-PEX 
16x2mm

ALU-PEX 
16x2mm

Bruto prijs

Bruto prijs

€ 47,27

€ 34,40

€ 47,27

€ 34,40

€ 21,50

€ 16,20

€ 1,28

€ 1,28

➜ Vraag naar de speciale actieprijzen bij uw verdeler en pak uw voordeel!


