
Elektrische radiator voor slaapkamer en thuiskantoor

Elektrische radiator voor slaapkamer en thuiskantoor.

Nu elektrisch verwarmen van verblijfsruimten buiten de woonkamer steeds vaker de vraag of eis is, was het voor 
ons de hoogste tijd daar een specifieke radiator voor te ontwikkelen. De elektrische radiator MONDO voldoet 
ruimschoots aan die vraag en is daarnaast zeer scherp geprijsd. De MONDO is mooi, strak en slim.

Projecten nieuwbouw en renovatie
In duurzame nieuwbouw en renovatie wordt door steeds meer opdrachtgevers de systemen van het 
woongedeelte en het slaapgedeelte verschillend ingevuld. In de woonkamer en keuken voorziet een warmtepomp 
continu van de zuinigste warmte. Boven wordt slechts zelden warmte geconsumeerd en als het nodig is moet het 
er kort en snel zijn. Daarom worden slaapkamers, badkamers en thuiskantoren door hen voorzien van een 
elektrische radiator. Voor deze vraag hebben wij speciaal de MONDO ontwikkeld.

Volop kansen in BENG (NTA 8800)
Ook wanneer in 2021 de nieuwe BENG norm (NTA 8800) in gaat, zijn er volop mogelijkheden om woningen in te 
vullen met elektrische verwarming. Bij plaatsing van de MONDO op de verdiepingen naast bijvoorbeeld een 
warmtepomp voor de LT verwarming op de begane grond, biedt BENG flink wat kansen. Maar ook volledig 
elektrisch verwarmen is mogelijk. Masterwatt kan u volledig assisteren om dit zo efficiënt mogelijk te berekenen.

MONDO, op zijn taak voorbereid
In deze projecten gaat het natuurlijk ook om prijs, daarom is de MONDO werkelijk zeer scherp geprijsd. De 
MONDO is door ons zelf ontwikkeld op basis van de Nederlandse eisen en wensen. Nederlanders zijn innovatief 
in bouwen en hebben specifieke wensen waar de ideale radiator aan moet voldoen. In duurzaam ingevulde 
woningen moet ook een elektrische radiator natuurlijk zuinig en efficiënt zijn. Daarom is de MONDO voorzien van 
een ingebouwde aanwezigheidssensor, een ingebouwde klokthermostaat en een open raamsensor.

Ook met de plaatsing van de MONDO in kinderkamers is rekening gehouden. De oppervlakte temperatuur is 
namelijk instelbaar. Hierdoor kunnen kinderen zonder het risico hun handen te branden, ongestoord spelen. Aan 
de MONDO zit standaard anderhalve meter snoer. Maar optioneel kunnen wij hem ook met slechts dertig 
centimeter leveren. De MONDO is een echte radiator. De levensduur garandeert zelfs aangename warmte voor 
de volgende generatie.

MONDO
Elektrische radiator met aanwezigheidssensor



Eigenschappen:

• ERP ready.

• Voorzien van 24/7 instelbare klokthermostaat.

• Voorzien van ingebouwde aanwezigheidssensor.

• Voorzien van open raam detectie.

• Voorzien van Baby Care functie voor een lagere omkastingstemperatuur (aanraakveilig).

• Weergave energieverbruik.

• Beschermingsklasse IP20.

• Vonkvrij aluminium element.

• Inclusief bevestigingsbeugel en materiaal voor wandmontage.

• Voorzien van 1,5 meter snoer met stekker (rechts onder).

• Optioneel een 30cm snoer verkrijgbaar.

• Kleur RAL 9003.

• 2 jaar garantie.

Model Vermogen Afmetingen Gewicht Artikel nr.
(kW) l x h x d (mm) (kg)

MONDO 750W 0,75 750 x 500 x 80 9,5 429 756 411
MONDO 1000W 1,00 750 x 500 x 80 9,5 429 756 412
MONDO 1500W 1,50 1050 x 500 x 80 10,5 429 756 414
MONDO 2000W 2,00 1050 x 500 x 80 13,5 429 756 416
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