NILROY
HANDMADE IN DENMARK

MURUM
MÅL (B x H x D)
- Standardmål 79x12x0,2 cm
- Kan i visse tilfælde laves på tilpassede mål,
kontakt for tilbud
MATERIALER
- Rustfrit stål
- Lakeret stål efter internationale farveskalaer,
RAL eller NCS. (tilkøb)
- Kobber, messing, bruneret messing el.lign. (tilkøb)
MOTOR
- Ekstern motor, frit valg mellem til tag, indvendig i
hus eller udvendig på væg
MOTORSTYRING
- Trinløs regulering vha. drejeknap monteret i
stikkontakt i ramme
FILTER
- 2 stk. fedtfiltre i aluminium og rustfrit stål, 36x10
cm

AFTRÆK
- Direkte bagud til udvendig vægmotor
- Mod tag til tagmotor
- Mod loft/gulv via rør eller kanal, gemt i
væg, til motor placeret indvendigt i hus
(eks. kælder, skunk, loft, skab)
PRIS (standard løsning - Rustfrit stål)
21.500 DKK inkl. valgfri motor
Tillæg: (ift. standardløsning)
+ 650 DKK
- Lakering
+2.200 DKK
- Messing
+2.200 DKK
- Kobber
+2.750 DKK
- Bruneret messing
- Ved tilpassede mål; gives tilbud på den
enkelte opgave

Alle priser er vejl. udsalgspriser inkl.
moms, ekskl. fragt
Midlertidigt materiale/brændstof tillæg +769 DKK

OBS: MURUM er til indmuring i hulmur
eller indbygning i væg

Ovenstående priser er gældende t.o.m. 30.11.2022

Alle NILROY-produkter fremstilles på egen fabrik i Danmark. Vi har 1-styks produktion, som gør at hver emhætte kan tilpasses den
enkelte kundes ønsker og behov, herunder mål, materialer, farver samt konstruktionsmæssige udfordringer i boligen.
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UDVENDIG VÆGMONTERET
MOTOR
(Nedadgående luftstrøm)

INDVENDIG LOFTMONTERET
MOTOR
(Opadgående luftstrøm)

FILTERINDSATS
TIL ALLE VÆGTYPER

Kort filterindsats
Vægtykkelse fra
22 til 48 mm.
Eksempelvis til
montering i gipsvæg.

Lang filterindsats
Vægtykkelse fra
95 til 125 mm.
Eksempelvis til
montering i murstensvæg.

Alle NILROY-produkter fremstilles på egen fabrik i Danmark. Vi har 1-styks produktion, som gør at hver emhætte kan tilpasses
den enkelte kundes ønsker og behov, herunder mål, materialer, farver samt konstruktionsmæssige udfordringer i boligen.
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