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Upgraden met de Danfoss X-tra Collection™
De Danfoss X-tra Collection™ is niet zo maar een 
verzameling kraanhuizen en elementen. Het is een 
esthetisch doordachte stijl om elke badkamer op een 
hoger niveau te brengen. Handdoekdrogers op zich 
zelf kunnen al een verfraaiing zijn, maar met de juiste 
kraanhuizen en elementen komen deze beter tot hun 
recht. Bekijk de X-tra Collection™ van dichtbij en 

ontdek hoeveel meer u krijgt door toevoeging  
van het beste detail bij de juiste oplossing.
Met de Danfoss X-tra Collection™ herkent u uw 
badkamer niet meer. Het is de ultieme oplossing  
als designkraanhuis met element. Bovendien is de 
bekroonde RAX-thermostaat eveneens een ideale 
oplossing voor de radiatoren in uw living.



De esthetische oplossing
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over begge

De RAX-radiatorthermostaat (ruimtetemperatuur) is speciaal 
ontwikkeld voor moderne radiatoren en voor sierradiatoren. 
Bovendien "past" hij op alle Danfoss-kraanhuizen van de 
afgelopen 20 jaren. Zijn attractief design geeft elke bad-
kamer een moderne, esthetische look. 

Het is de "fi nishing touch" van elke woonruimte. De 
gladde en uiterst eenvoudig te desinfecteren opper-
vlakken maken hem tevens geschikt voor ruimten 
waarin zeer hoge hygiënische normen gelden.

Wit 
RAL 9010
of RAL 9016

Zwart 
RAL 9005

Chroom

RVS

Antraciet

Beschikbaar in 7 verschillende kleuren: 

Verguld

RAX
Radiatorthermostaat (ruimtetemperatuur)



RTX

De RTX-radiatorthermostaat (retourtemperatuur)
regelt de temperatuur van het water in de retourleiding 
van de radiator en niet de temperatuur van de omgevings-
lucht. Evenals het RAX-element biedt hij een sublieme 
design look. Zijn attractief design geeft elke kamer een 

moderne, esthetische uitstraling. Zeer geschikt voor 
ruimten waar de voornaamste warmtebron de vloerver-
warming is. Te gebruiken met handdoekdrogers en 5 à 
10 °C hoger instellen dan de kamertemperatuur om 
steeds droge, warme handdoeken te hebben.

Wit 
RAL 9010

Wit 
RAL 9016

RVS

Chroom

Beschikbaar in 4 verschillende kleuren: 

RAX              RTX              RA-URX              VHX, standaard              VHX, 50 mm              RA-NCX /RLV-CX              (toebehoren) 6 / 7

Radiatorthermostaat (retourtemperatuur)



Eksisterende benyttes

RA-URX

Retourkraanhuizen en voetventielen om links of rechts 
van de handdoekdroger gemonteerd te worden. Het 
bekroonde ontwerp is een elegante oplossing voor alle 
standaard aansluitingen. 

De installatie is gemakkelijk en het risico op krassen is 
miniem. Compatibel met RAX-thermostaten en RTX-
temperatuurbegrenzers.

Wit 
RAL 9010

Wit 
RAL 9016

Verguld

RVS

Chroom

Beschikbaar in 5 verschillende kleuren: 

Bekroond ontwerp
De Danfoss X-tra Collection™ 
is onderscheiden met de 
"iF Design Award 2005".

RA-URX-kraanhuisset

URX-retour kraanhuis

RLV-voetventiel

RAX-element

Kraanhuisset voor standaard 
aansluitingen



krom ell. hvid

VHX-MONO-kraanhuizen zijn de perfecte fi nishing touch 
voor sierradiatoren. Het elegante kraanhuis is ontwikkeld 
voor montage aan de onderkant van de rail en evenwijdig 

aan de wand. De VHX-MONO is geschikt voor montage 
aan de linker- en aan de rechterkant. Een set bevat 
een RAX- of een RTX-element.
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Wit 
RAL 9010

Wit 
RAL 9016

RVS

Chroom

Beschikbaar in 4 verschillende kleuren: 

VHX

VHX-MONO rechte versie VHX-MONO haakse versie

VHX-MONO rechte versie VHX-MONO haakse versie

Kraanhuis voor standaard aansluitingen

RAX              RTX              RA-URX              VHX, standaard              VHX, 50 mm              RA-NCX /RLV-CX              (toebehoren)



Entré

Halv-total

VHX

De VHX-DUO biedt hetzelfde elegante design als de VHX-
MONO. Het kraanhuis moet onderaan de rail en evenwij-
dig aan de wand gemonteerd worden. De VHX-DUO is 
geschikt voor montage aan de linker- en aan de rechter-

kant en hij is compatibel met RAX- en RTX-elementen.
De VHX-DUO is de ideale oplossing voor radiatoren 
die als scheidingswand dienen. Wordt geleverd met 
thermostatisch element.

Wit 
RAL 9010

Wit 
RAL 9016

RVS

Chroom

Beschikbaar in 4 verschillende kleuren: 

VHX-DUO rechte versie

VHX-DUO haakse versie

VHX-DUO haakse versie

VHX-DUO rechte versie

Kraanhuis voor 50 mm aansluiting
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De RA-NCX-kraanhuizen en RLV-CX-voetventielen zijn com-
patibel met RAX-elementen en ze zijn ontworpen voor 
montage met handdoekdrogers en standaard radiatoren.

De RA-NCX-versies zijn beschikbaar in de uitvoeringen: 
recht, haaks evenals dubbel haaks links en rechts. RLV-
versies: recht en haaks.

Chroom

Leverbaar in verchroomde uitvoering:

RA-NCX RLV-CX
Standaard kraanhuis Voetventiel
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VHX-DUO met verwarmingselement

AccessoriesToebehoren Toebehoren
Koppelingen Verwarmingselement

Koppelingen
Zie de desbetreff ende databladen 
voor meer details

Verwarmingselement en voet.
Leverbare verwarmingselementen: 
150 Watt / 300 Watt / 600 Watt

Koppelingen voor koperen 
en stalen buis

Koppelingen voor Pex en 
AluPex buis

RAX              RTX              RA-URX              VHX, standaard              VHX, 50 mm              RA-NCX /RLV-CX              (toebehoren)





Feel
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www.danfoss.com

Bezoek onze website om meer te weten te komen 
aangaande onze X-tra Collection™:

www.particulieren.danfoss.be

Danfoss sluit elke verantwoordelijkheid uit ten gevolge van eventuele fouten in haar catalogi, brochures en/of andere gedrukte materialen. Danfoss behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande 
waarschuwing, wijzigingen in haar producten aan te brengen. Dit geldt zelfs voor producten die reeds besteld zijn, althans in de mate dat deze wijzigingen geen substantiële gevolgen hebben op specifi caties 
die eerder schriftelijk overeengekomen zijn. Alle in dit document voorkomende handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De naam Danfoss en het Danfoss-logotype zijn geregistreerde 
handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
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Danfoss N.V./S.A. 
A. Gossetlaan 28
B-1702 Groot-Bijgaarden 
Telefoon: +32 (0)2 525 07 11
Telefax: +32 (0)2 525 07 57
E-mail: info@danfoss.be
Internet: www.danfoss.be


