Tuotevalikoima
Innovatiivisuus + laatu

Termostaatit, patteriventtiilit ja liittimet

Termostaattiset patteriventtiilit
Oventropin patteriventtiilivalikoiman laajuus
ja monipuolisuus antavat niin tukkuliikkeelle,
putkiliikkeelle kuin urakoitsijallekin
mahdollisuuden huomioida koko
lämmitysjärjestelmän, pattereiden sekä
lisävarusteiden korkeat tekniset
vaatimukset.
Esisäätönsä ansiosta Oventropin venttiilit
ja säätimet sallivat portaattoman virtaaman
säädön, ja siten takaavat yksittäisten
pattereiden mahdollisimman taloudellisen
lämmönluovutuksen.
Oventropin termostaattiset patteriventtiilit
”Sarjat A, AV6, RFV6 (AV6:n lyhyempi
runkomitta), RF ja F” ovat virallisesti
hyväksyttyjä ja vastaavat:
– BS EN 215 standardia (Rek. No. 6T0002)
– DIN 3841 standardia
– BS 6284 standardia
Oventropin termostaattiset patteriventtiilit
(”Sarjan A” venttiilit ja termostaatit ”Uni XH”
ja ”Uni LH”) ylittävät joka suhteessa eri
standardien vaatimat arvot:
– Vetolujuus: 815 N (1213 N*), vaatimus
DIN EN 215 standardin mukaisesti: 250 N
– Vääntölujuus: 25,8 Nm (29,8 Nm*),
vaatimus DIN EN 215 standardin
mukaisesti: 8 Nm
– Lämmityksen keskilämpötilan vaikutus:
”Uni XH”: 0,37 K / 30 K
”Uni LH”: 0,65 K / 30 K
vaatimukset DIN EN 215 standardin
mukaisesti: 1,5 K / 30 K
– Paine-eron vaikutus: 0,4 K / 0,5 bar,
vaatimus DIN EN 215 standardin
mukaisesti: 1 K / 0,5 bar
– Hystereesi: 0,2 K, vaatimus DIN EN 215
standardin mukaisesti 1,0 K
*termostaatti vahvikeosalla

Toiminta ja rakenne:
”Uni XH:n” ja ”Uni LH:n” anturi koostuu
nestetäyttöisestä metallikapselista,
upotetuista palkeista ja palautusjousesta.
Lämpötilan vaihtelu muuttaa nesteen
tilavuutta, mikä saa aikaan pituusmuutoksen
uppopalkeissa. Venttiili sulkeutuu ja avautuu
palautusjousen avulla.
1. Muistilaatta
2. Nestepatruuna
3. Palautusjousi
4. Säätöasteikko
5. Tiivistysholkki
6. Venttiilin sisärunko
7. Kierreyhde DIN-standardin mukaisesti
(BS 21)
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”Exclusive” patteriventtiilit
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Oventropin erikoismalliston, ”Sarjan E”
termostaattiset patteriventtiilit ja säätötulpat
ovat sopivia vaativiin sisustusympäristöihin.
Moderni suunnittelu yhdistää tyylikkään ja
toimivan muotoilun.
1 Erikoispatteriventtiilit nesteanturilla
mahdollistavat huonelämpötilan
termostaattisen säädön.
”Sarjan E” venttiilejä on saatavana
kulma-, suora-, aksiaalikulma- ja
tuplakulmamalleina, sekä ”Combi E”
säätötulppia kulma- ja suoramalleina.
Pintakäsittely:
Kulma/suoramalliset patteriventtiilit ja
säätötulpat:
– valkoinen pulverimaalaus
– kromaus
– kultaus
– hiekkapuhallus ja nikkelöinti
– antrasiitti
Aksiaali- ja tuplakulmamalliset patteriventtiilit:
– valkoinen pulverimaalaus
– kromaus
– antrasiitti
Oventropin ”Exclusive” patteriventtiilisarja
kuuluu muotoilun eliittiin. Se on voittanut
enemmän muotoilupalkintoja, kuin mikään
muu alan tuote.
North Rhine Westfalian muotoilupalkinto
Erityispalkinto teollisille tuotteille
Teollisen muotoilun foorumi Hannover:
iF palkinto
”Design Innovation”, Design Centre Essen:
Palkinto korkeasta muotoilulaadusta
Pragotherm Prague
Diplomi parhaasta näyttelystä
German Institute for Copper Berlin
Palkinto: ”Tuote ja messinki”
Interclima Paris
Trophée du Design
Pääsy Münchenin esimerkillisen designin
“New Collection” –kokoelmaan, sekä Museum
of Art and Commerse Hamburg ja Design
Museum London ”Design laboratorioon”.
2 Oventrop tarjoaa “Sarjan E”
tuotevalikoimaan myös Dornbracht,
Iselhorn –yhtiön tunnettujen tuotemerkkien
”TARA”*, ”MADISON”* ja ”DREAMWORKS”*
käsisäätöpyörät.
Erikoispatteriventtiilit ilman anturia
mahdollistavat huonelämpötilan manuaalisen
säädön.
Käsisäätöpyörä (M 30 x 1,5 kierteellä)
kiinnitetään ”Sarjan E” patteriventtiiliin
termostaatin sijasta.
Pintakäsittely: kromaus
3 ”TARA” käsisäätöpyörä sekä ”Sarja E”
kulmamallinen termostaattiventtiili

*
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* Suunnittelu ja tuotemerkin omistaja
Dornbracht GmbH & Co. KG, Iselhorn
4, 5 Uudenaikainen, linjakkaasti muotoiltu
”Uni SH” termostaatti nesteanturilla
huonelämpötilan termostaattiseen säätöön.
Termostaatti on teknisesti luotettava ja tarkasti
säädettävä. Asetuslevy on luettavissa myös
kosketuksen avulla, mikä helpottaa
näkörajoitteisten käyttäjien termostaatin säätöä.
Elegantisti muotoiltu peitelevy ”SH hattu” on
saatavana kromattuna tai antrasiitin värisenä,
ja se voidaan asentaa myös jälkikäteen. Näin
termostaatti soveltuu mainiosti myös modernien
lämpö- ja kylpyhuonepatterien värimaailmaan.
3

Termostaatit M 30 x 1,5 kierteellä
Oventropin ”Uni XH”, ”Uni XHT”, ”Uni LH” ja
”Uni CH” nesteanturisissa termostaateissa
on M 30 x 1,5 kierreliitäntä ja ne soveltuvat
kaikkiin pattereihin, joissa on integroitu
patteriventtiili, sekä kaikkiin venttiileihin,
joissa on sama liitäntä.
Termostaattien asetusarvot voidaan rajata
tai lukita lukitusnastoilla. Sen lisäksi, että
termostaateissa on olemassa asetuslevy
näkörajoitteisia käyttäjiä varten, valittu
nimellisarvo voidaan merkitä muistilaatan
avulla.
Edut:
– adapteria ei tarvita
– turvallinen kiinnitys
– yksinkertainen asennus
– pienet ulkomitat
– tyylikäs muotoilu
– saatavana kaulusmutterin peiterengas
– soveltuu mm. Heimeierin patteriventtiileihin
– saatavana vahvistettu suojusosa (”Uni LH”)
”Uni XH” termostaatti on saatavana joko
valkoisena RAL 9016 tai läpinäkyvänä, ja
”Uni LH” termostaatti valkoisena RAL 9016,
antrasiitin värisenä, sekä kromattuna ja
kullattuna.
”Uni XH”, ”Uni XTH”, ”Uni LH” ja ”Uni CH”
–termostaatit voidaan kiinnittää ilman
adapteria seuraavien valmistajien
integroiduille patteriventtiileille:
– ACOVA
– Alarko
– Aluplan
– Arbonia
– Bemm
– Borer
– Bremo
– CaradonStelrad
– Cetra
– Cöskünöz
– Concept
– Dekatherm
– DEF
– Delta
– Demrad
– DiaNorm
– Dia-therm
– Dunaferr

Termostaatti ”Uni XH” kiinnitettynä patteriin

– DURA
– Ferroli
– Ferro-Wärmetechnik
– Gerhard
+ Rauh
– Heatline
– Henrad
– HMHeizkörper
– Hoval
– IMAS
– Itemar /
Biasi
– Jaga
– JOCO
– Kaitherm
– Kermi

– Korad
– Korado
– Manaut
– Merriott
– Neria
– Purmo
– Radson
– Rettig
– Runtal
– Starpan
– Stelrad
– Superia
– Univa
– Vasco
– VEHA
– Winkels
– Zehnder
– Zenith

(pidätämme oikeuden muutoksiin)

Termostaatti ”Uni LH”

Termostaatti ”Uni LH”

Thermostaati ”Uni CH”

Termostaatti ”Uni XHT”, läpinäkyvä
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Termostaatti ”Uni SH” E-sarjan venttiilillä

Termostaatit puristusliitännällä
Oventropin ”Uni XD” ja ”Uni LD”
nesteanturisissa termostaateissa on
puristusliitäntä, joka soveltuu Danfossin
venttiililiitäntään.
Tämä erityinen puristusliitäntä kaulusmutterilla mahdollistaa termostaatin kytkemisen turvallisesti hyvin lähelle venttiiliä.
Virtaustaulukoita on saatavilla kysyttäessä.
Termostaattien asetusarvot voidaan rajata
tai asetusarvo lukita lukitusnastoilla. Sen
lisäksi, että termostaateissa on olemassa
asetuslevy näkörajoitteisia käyttäjiä varten,
valittu nimellisarvo voidaan merkitä
muistilaatan avulla.
Edut:
– adapteria ei tarvita
– turvallinen kiinnitys
– yksinkertainen asennus
– pienet ulkomitat
– tyylikäs muotoilu
– saatavana kaulusmutterin peiterengas
(”Uni LD”)
– soveltuu kaikkiin Danfossin RA-sarjan
venttiilirunkoihin, sekä TKM venttiileihin
– saatavana vahvistettu suojusosa
(”Uni LD”)
”Uni XD” termostaatti on saatavana
valkoisena RAL 9016, ja ”Uni LD” termostaatti valkoisena RAL 9016, antrasiitin
värisenä, sekä kromattuna ja kullattuna.
”Uni XD” ja ”Uni LD” –termostaatit voidaan
kiinnittää ilman adapteria seuraavien
valmistajien integroiduille patteriventtiileille:
– Agis
– Finimetal
– Arbonia
– Hudevad
– Baufa
– Radel
– Brötje
– Ribe/Rio
– Brugman
– Schäfer
– Buderus
– TERMO TEKNIK
– CICH
– Thor
– De ’Longhi
– Vogel & Noot
(pidätämme oikeuden muutoksiin)

Termostaatti ”Uni XD” kiinnitettynä patteriin

Termostaatti ”Uni LD”

Termostaatti ”Uni XD” etäanturilla

Termostaatti ”Uni LD” etäanturilla
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Termostaattien lisävarusteet
1 ”Uni XH” termostaatti etäanturilla,
kapillaariputki 2 m tai 5 m
2 ”Uni DH” termostaatti (vaha-anturilla),
valkoinen, saatavana myös etäanturilla
3 Termostaatti etäsäädöllä (M 30 x 1,5
kierteellä tai puristusliitännällä)
4 Varkaussuojus, valkoinen, ”Uni XH” tai
”Uni LH” termostaatille
5 ”Uni XHB” termostaatti (lukittava)
integroidulla varkaussuojuksella ja
suuremmalla vahvuudella (kuormitus 100
kg saakka)
6 Kulmamuunnoskappale, molemmissa
virtausaukoissa M 30 x 1,5 kierre tai
puristusliitäntä
1

2

7 ”Uni-Clip” asteikolla varustettu kaulus
”Uni XH” ja ”Uni XD” termostaateille:
termostaatin lämpötila-asetuksen
lukemisen helpottamiseksi, kun
termostaatti on asennettu vaakasuoraan
8 ”Uni XHZ” ja ”Uni XDZ” setit
energiansäästöön, ajastettuun yksittäisen
huoneen lämpötilasäätöön.
Settiin kuuluu:
– termostaatti (”Uni XHZ” tai ”Uni XDZ”)
– ajastin
– jänniteadapteri
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Venttiilit
Venttiilit on suojattu kuljetuksen ja
asennuksen ajaksi suojahatulla. Suojuksen
väri myös ilmaisee, mistä venttiilisarjasta
on kyse:
”Sarja A”
= musta
”Sarja AZ”
= oranssi
”Sarja AV 6” = valkoinen
”Sarja ADV 6” = harmaa
”Sarja RF”
= sininen
”Sarja F”
= punainen
”Sarja RFV 6” = vihreä
Sarjojen ”A, AV 6, ADV 6, AZ, RF ja F”
venttiileillä on yhtenevät runko-osat. Sarjan
”RFV6” venttiilit ovat runkomitoiltaan lyhyempiä. Venttiilien sisäosat ovat vaihdettavissa.
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1 ”Sarja A”
Oventropin ”A” -venttiilissä on sama virtaama
joka koossa. ”Sarja A” on standardimalli
yksi- ja kaksiputkijärjestelmiin.
Huonekohtainen lämmönluovutuksen
säätö toteutetaan esisäädettävien ”Combi 4”,
”Combi 3” ja ”Combi 2” säätötulppien avulla.
”Sarja AZ” (ei kuvassa)
Oventropin ”AZ” -venttiilit vastaavat ” A”
–venttiileitä. Niillä on kuitenkin korkeampi
virtauskapasiteetti.
”Sarja RF” (ei kuvassa)
”RF” –venttiilit vastaavat ”A” –venttiileitä,
mutta niillä on pienemmät runkomitat.

2

2 ”Sarja AV 6” esisäädöllä
Oventropin ”AV 6” –venttiilit on varustettu
esisäädettävillä sisäosilla, mikä mahdollistaa
virtaaman sovittamisen haluttuun
lämmöntarpeeseen. ”AV 6” –venttiileitä
käytetään kaksiputkijärjestelmissä, joissa
on normaali lämpötilaero. ”RFV6” -venttiilit
vastaavat ”AV6” -venttiileitä, mutta ovat
runkomitoiltaan lyhyempiä.
3 ”Sarja ADV 6” esisäädöllä
Oventropin ”ADV 6” –venttiilit on varustettu
esisäädettävillä sisäosilla, mikä mahdollistaa
virtaaman sovittamisen haluttuun
lämpötarpeeseen. Jos termostaatti joudutaan
poistamaan tai se vahingoittuu, varatoiminto
käynnistyy ja venttiili sulkeutuu
automaattisesti virtauksen jäädessä 5
prosenttiin nimellisarvosta. Näin automaattinen
jäätymissuoja on varmistettu ja hallitsematon
lämpötilan nousu estetty.

3

4 ”Sarja F” portaattomalla esisäädöllä
Oventropin ”F” –venttiilit tarjoavat
portaattoman esisäätömahdollisuuden, joka
on patentoitu. Venttiilit sopivat erityisesti
lämmitysjärjestelmiin, joissa on korkeat
lämpötilaerot. F-sarjan venttiilit ovat erittäin
äänettömiä myös suurilla paine-eroilla.
Etu: Tarkka virtauksen säätö.
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Patterin säätötulpat
”Combi E-VK”, ”Combi 4”, ”Combi 3”, ”Combi 2”
Sekä integroitujen että perinteisellä
venttiilikytkennällä varustettujen patterien
paluuyhdettä varten Oventrop tarjoaa erilaisia
säätötulppia suhteellisella esisäädöllä
kuumavesi keskuslämmitysjärjestelmiin.
Oventrop säätötulpat asennetaan
integroidun patteriventtiilin alle, tai patterin
paluuyhteeseen. Ne mahdollistavat patterin
irrottamisen ilman järjestelmän veden
katkaisemista.
Palkinnot:
Teollisen muotoilun foorumi
Hannover: iF palkinto
reddot design award
Design centre
North Rhine Westfalian
Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland
1 ”Combi E-VK”
integroidulla patteriventtiilillä varustettujen
pattereiden kytkentään. Tyylikäs säätötulppa
on saatavana sekä suorana että
kulmamallisena. Suora säätötulppa
toimitetaan suojaputkella, jolla voidaan
peittää putkikytkentä lattiaan saakka.
2, 3 ”Combi” säätötulpat perinteisiin
patteriventtiilikytkentöihin
– ”Combi 4”
säätötulppa patterin toistuvaan esisäätöön,
sulkuun, täyttöön ja tyhjennykseen.
– ”Combi 3”
säätötulppa patterin esisäätöön,
sulkuun täyttöön ja tyhjennykseen

1

– ”Combi 2”
säätötulppa patterin esisäätöön ja sulkuun
4 Säätötulppien asennus- ja huoltotyökalu

2

4
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Patterikytkentäjärjestelmät
Mallikytkentöjä:
1 ”Multimodul” patterikytkentärasia
mahdollistaa lämmitysjärjestelmän
asentamisen ja käyttöönoton ilman pattereita.
Sitä käytetään yleensä integroidulla
patteriventtiilillä varustettujen pattereiden
kanssa.
Voidaan asentaa joko seinään tai lattiaan
2 ”Combi Duo”
ohitusputki kaksiputkijärjestelmään
3 ”Combi Uno”
ohitusputki yksiputkijärjestelmään
4 Yksiputkipatteriventtiili ”Tauch-Rohr”
vaaka- ja pystysuoralla sisäputkella,
jatkuvalla ohituksella ja sululla
5 Kolmitie ohitusventtiili yksi- ja
kaksiputkilämmitysjärjestelmiin

1
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5
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Liittimet ”Multiflex”
”Multiflex” kytkentäjärjestelmä mahdollistaa
integroidulla patteriventtiilillä varustettujen
pattereiden turvallisen kytkennän
muovi-, kupari- ja pehmeään teräsputkeen
sekä ”Copipe” komposiittiputkeen.
Yksittäiset liittimet voidaan kytkeä integroidulla patteriventtiilillä varustettuun
patteriin millä tahansa kytkentävälillä.
ZB liittimet (kahden putken palkki)
asennetaan pattereihin, joissa on kaksiputkiventtiili, CE liittimet (Combi, yksi putki)
asennetaan pattereihin, joissa on kaksiputkiventtiili, jota käytetään yksiputkijärjestelmissä.
ZBU liittimiä (kahden putken palkki,
säädettävä) voidaan käyttää joko kaksiputkijärjestelmissä (sisältyy toimitukseen) tai
yksiputkijärjestelmissä.

Kierrosten lkm 1 2 3 4 5

Virtauksen jakauma

Painehäviö Δ p [kPa]

Painehäviö Δ p [mbar]

Putkien etäisyys putken keskeltä keskelle
on CE, ZB ja ZBU -liittimillä 50 mm.
”Multiflex” -liittimien edut:
– Integroitujen patteriventtiilien yhteydessä
voidaan suorittaa seuraavat toiminnot
patterin eri käyttötilanteissa:
sulkeminen
esisäätö
tyhjennys
täyttö
– helppokäyttöinen
– soveltuu sekä yksi- että
kaksiputkikytkentöihin
– Kytkentädimensiot meno- ja paluuyhteissä
ovat teknisesti täydellisesti tasapainotettuja.
Tämä tarkoittaa, ettei ristijännitettä ole (ks.
kuva, patentoitu ratkaisu ”Multiflex V”:lle).
– Suurempi vuotosuoja metalli-metalli
–tiivisteen (”Multiflex V”) ja erikoistiivisteen
(”Multiflex F”) ansiosta.
– Patteriyhteiden täydellinen sopivuus
pituussuunnassa etäisyyden säätöruuvin
ansiosta
– -CE -liittimien, CE -sulkuliittimien ja
CE-kulmasulkuliittimien erinomaiset virtaamat, kun ne yhdistetään Oventrop ”Uni XH”,
”Uni LH”, ”Uni CH”, ”Uni XD” tai ”Uni LD”
-termostaatteihin, joiden suhteellinen
poikkeama on 2 K (ks. taulukko).

”Multiflex V” etu:
kytkentäväli säädettävissä

Etu:
erinomaiset virtausarvot
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.
Virtaama V [l/h]

”Multiflex V” etu:
kulman suuruus säädettävissä

”Multiflex” liittimet
Kytkentäjärjestelmä
1 Käänteinen liitin sulkutoiminnolla. Jos
meno- ja paluuputket on asennettu ristiin,
virtauksen korjaaminen on mahdollista
asennuspaikalla.
Näin voidaan korjata patterin kytkentävirhe
ja taata patteriventtiilin äänetön toiminta.
Oventropin käänteinen liitin tarjoaa
taloudellisen ja käytännöllisen ratkaisun.
Oventropin käänteistä liitintä voidaan käyttää
myös putkien ristiin menon välttämiseksi
lattian sisällä.

1

2

2 Siltaliitintä voidaan käyttää asennusaikana
putkien oikean asennusvälin säilyttämiseksi
eri työvaiheiden aikana. Lisäksi sen kautta
voidaan järjestää ohituskierto asennusaikana
poistetun patterin paikalle.
Jos yksiputkijärjestelmään kytketty patteri
poistetaan myöhemmin, siltaliitintä
käytetään lämpöpiirin siltaamiseen.
3 ”Ofix K” puserrusliittimet muoviputkelle
(ulkohalkaisija 12–20 mm) 3⁄4"-kierteellä
mahdollistavat suoran liitännän ”Multiflex”
–liittimeen tai 3⁄4" ulkokierteiseen jakotukkiin.
4 ”Ofix CEP” puserrusliittimet metalli/
metalli tiivistyksellä kupari- ja teräsputkille
(ulkohalkaisija 10–18 mm) 3⁄4"-kierteellä
mahdollistavat suoran liitännän ”Multiflex”
–liittimeen tai 3⁄4" ulkokierteiseen jakotukkiin.
Kun käytetään pehmeitä putkia tai putkea,
jonka seinämän paksuus on <= 1 mm,
täytyy käyttää myös tukiholkkia.

3

4
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6

5 ”Ofix CEP” puserrusliittimet erikoistiivisteellä (ei tarvita tukiholkkia) kupari- ja
teräsputkille 3⁄4"-kierteellä mahdollistavat
suoran liitännän ”Multiflex” – liittimeen tai
3
⁄4" ulkokierteiseen jakotukkiin.
6 ”Cofit” puserrusliittimet ”Copipe”
komposiittiputkelle (14, 16 ja 20 mm) 3⁄4"
kierteellä mahdollistavat suoran liitännän
”Multiflex” -liittimeen tai 3⁄4" ulkokierteiseen
jakotukkiin.
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Rakennusten automatisointi
Automatisointi on tulossa yhä tärkeämmäksi
niin suurissa kiinteistöissä, kuin myös
yksityisasunnoissa.
Oventrop tarjoaa laajan venttiili-, säätötulppa-,
toimilaite- ja säädinvalikoiman, joka täyttää
suunnittelun ja toteutuksen vaatimukset.
Toimilaitteita käytetään lämmitykseen,
jäähdytykseen ja ilmastointiin. Niitä voidaan
käyttää huonelämpötilan säätöön esimerkiksi
perinteisillä patteriventtiileillä varustetussa
patterilämmityksessä, integroiduilla venttiileillä
varustetussa patterilämmityksessä, sekä
lattialämmityksen, kattosäteilylämmityksen
ja –jäähdytyksen jakotukeissa ja
induktiokelalaitteissa.
1 Sähkötoimiset toimilaitteet ”EIB” ja ”LON”
Toimilaitteiden sähkönkulutus on hyvin
vähäinen, joten erillistä virtalähdettä ei tarvita.
Toimilaitteet on lisäksi varustettu integroidulla
binaarisisääntulolla, johon esimerkiksi optinen
anturi voidaan kytkeä.
EIB –järjestelmä soveltuu suorakytkettynä
eurooppalaisiin asennusjärjestelmiin.
LON –järjestelmä soveltuu suorakytkettynä
LonWorks verkkolaitteisiin.
2 Sähkötoimiset toimilaitteet tasaiseen
säätöön suhteelliseen (0-10V) tai 3-piste
käyttöön
3 Elektroninen huonetermostaatti yksittäisen
huoneen lämpötilan kontrollointiin.
Yhdistettynä sähkömotorisiin suhteellisiin
toimilaitteisiin (2) soveltuu käytettäväksi
lämmityksessä sekä jäähdytysjärjestelmissä.
4 Sähkötoimiset toimilaitteet 2-piste säädöllä.
Toimilaitteet on varmistettu ylijännityksen
varalle. Vaatimusten mukaan 230 V tai 24 V.
Ahtaisiin tiloihin on saatavana malli pienemmillä ulkomitoilla.

1

5 Huonetermostaatti tai huonetermostaatti
aikakytkimellä yksittäisen huoneen lämpötilan
säätöön, yhdistetään sähkötoimisiin toimilaitteisiin (4).
Lämpötilan säätö tapahtuu ajastetun ohjelman
mukaisesti (huonetermostaatti aikakytkimellä)
tai ulkoisen säätimen avulla (huonetermostaatti).
Lisätietoja löytyy Oventropin tuoteluettelosta
(tuoteryhmä 1)

2

3

p. 0207 435 502
f. 0207 435 503
myynti@itula.fi
www.itula.fi
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OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Strasse 1
D-59939 Olsberg
Germany
Puh
+49 (0 29 62) 82-0
Fax
+49 (0 29 62) 82-450
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com
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Maahantuonti ja Myynti:

Painopaperin valkaisemiseen
ei ole käytetty klooria.

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

