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Nedsänkta
golvenheter

fristående

horisontell
STRADA
sid 10

LINEA PLUS
sid 12

Mini canal
sid 30

KNOCKONWOOD
sid 16

MINI
fristående
sid 24

Träbeläggningar Knockonwood
Jaga höljen kategori 1

700

Ek naturell

720

Bok naturell

760

Lönn naturell

740

Zebrano naturell

Jaga höljen kategori 2

701

Ek blekt

721

Bok blekt

780

*Valnöt

* Valnöt har längre leveranstid!
** Mahognyfinish på sapellibets.

TEMPO
sid 14

710

**Mahogny

702

Ek wenge-färgad

MICRO CANAL
sid 34

Heatwave färger
play
sid 18

Knockonwood
fristående
sid 26

svart matt

CLIMA CANAL
sid 36
MAXI
p. 22

stengrå

Moon färger

BRIZA
sid 20
panel plus
fristående
sid 27

vit (Ral 9016)

svart (Ral 9005)

guldvit (Ral 140-M)

guldgul (Ral 260-M)

brun (Ral330-4)

GEO horisontell
sid 23

PANEL PLUS
horisontell
sid 22

TWINE LR &
PINCH LR
sid 23

Mini DBE
fristående
sid 27

CANAL COMPACT
CANAL PLUS
sid 32

awards

HANDDUKSTORKAR

VERTIKALA &
DEKORATIVA

HEATWAVE
sid 39

IGUANA
sid 43
SANI RONDA &
LOUVRE
sid 56

GEO
sid 52

TETRA
sid 50

ARISTOCRAT
sid 53

TWINE &
PINCH
sid 48

ACCOLADE
sid 55

DECO SPACE
sid 52

PANEL PLUS
sid 53

crossroads
sid 53

Jaga reserverar sig för ev. ändringar av produktspecifikationen
i linje med företagets policy kring förbättring och förnyelse.
Värmeeffekt enligt EN442, 75/65/20°C

MOON
sid 52

TABOE SANI
sid 55

STRADA

radiatorer
Jaga Low-H2O

LINEA PLUS

sparar energ

TEMPO

i

Supraledare för direktvärme
Jagas högteknologiska värmeväxlare Low-H2O är tillverkad av aluminium och koppar. Tack vare
dessa supraledande, högteknologiska material svarar Low-H2O radiatorerna upp till tre gånger
snabbare på temperaturförändringar än vanliga radiatorer. Dessutom drar de bara en tiondel
så mycket vatten. Därav namnet Low-H2O som betyder lågt vatteninnehåll. Till skillnad från
traditionella radiatorer med sina tunga stålplåtar och höga vattenvolymer kan den värme som
alstras av en Low-H2O radiator upplevas omedelbart. Inte nog med att värmen genereras snabbare,
man kan också kontrollera och stänga av värmen många gånger snabbare. När temperaturen går
upp på grund av solsken som strålar in i ett rum, eller från någon annan värmekälla, justerar LowH2O värmenivån mycket snabbt. Det resulterar i en konstant inomhustemperatur på önskad nivå.
Den snabba anpassningen till temperaturväxlingar gör Low-H2O radiatorn 12% mer ekonomisk än
vanliga panelradiatorer.
Testad av BRE (Building Research Establishment), Technical University of Eindhoven, Russian
Academy of Architecture. Se: www.heating-studies.org

Startenergi
Exempel för ett 10 kW värmesystem, 45/35/20 grader

Startenergi (m3 gas)*
CO2-utsläpp (g)
Lagrad värme (kWh)

golvvärme

gjutjärnsradiator

panelradiator

Jaga Low-H2O
radiator

3.946
7577
35.1

1.926
3698
17.1

0.753
1446
6.7

0.057
110
0.5

* Energi för att värma upp systemet innan det börjar värma upp huset.

180 korrugerade aluminiumlameller per meter ger
superhög värmeeffekt vid låga vattentemperaturer
Samlingsrör i mässing
med 1/2” anslutning
med smuts- och dammavvisande
lack i grafitgrått
Upp till 16 parallella kopparrör för
bästa värmestrålning

MAXI

Knockonwood

play

för
Jaga Low-H2O radaitorer
av golvvärme!
uppgradering
ökad komfort med mindre energi
Man läser det överallt: golvvärme reagerar långsamt
på temperaturvariationer. Det ultimata värmesystemet
kräver en kombination av snabba Jaga Low-H2O radiatorer och golvvärme för att uppnå fullständig komfort.
Golvvärmen säkerställer en konstant bastemperatur
och de snabba Low-H2O radiatorerna ger en perfekt
justerad, stabil komforttemperatur. Det kombinerade
systemet är betydligt mer ekonomiskt och effektivt,
eftersom det möter det faktiska värmebehovet och
inte systemets krav. Jaga Low-H2O radiatorer kan användas kortvarigt under höst- och vårmånaderna när
de kalla kvällarna behöver en temperaturkänslig uppvärmning. De kan också ge värme kalla sommardagar
när solen inte vill komma fram De garanterar ökad
komfort och lägre förbrukning, eftersom du bara behöver slå på Low-H2O radiatorerna och slipper starta
den långsamma, energikrävande golvvärmen. I kombination med Jaga DBE kan du minska förbrukningen
med inte mindre än 32.7%. Mätt på Jaga Experience
Lab. Läs all information på www.heatingstudies.org.

MINI

MINI CANAl

radiatorer
Jaga Low-H2O

sparar utrym

me

MINI-DESIGN FÖR MAXI-EFFEKT
Low-H2O radiatorer är mycket mer effektiva än vanliga radiatorer. Grundläggande vetenskaplig
forskning har optimerat värmeväxlaren till fullo. Ökningen av kontaktytan mellan koppar
och aluminium med inte mindre än 36% garanterar optimal värmeavgivning, även vid låga
vattentemperaturer.

Samma storlek, 3 gånger mer värme
Värmepumpar, solenergisystem och kondenserande värmepannor är
effektivast vid relativt låga vattentemperaturer, ofta så låga som 35°C,
vilket innebär att det normalt krävs mycket större radiatorer. Inga problem
för Low-H2O radiatorer, för när de kombineras med Jagas innovativa
DBE-teknik, avger samma radiator 2 till 3 gånger mer värme med samma
radiatorstorlek. Den nya toppmodellen DBE Pro kan också leverera gratis passiv
kylning i kombination med värmepumpar. Tack vare DBE-tekniken kan du
på bästa sätt utnyttja alla de nya, miljövänliga systemen. Förbered dig för framtiden!

radiatorer
Jaga Low-H2O

sparar avfall

Effektiv materialanvändning
Jaga Low-H2O radiatorer använder mindre energi. Men deras måttliga inverkan på miljön fortsätter även efter deras livstid. Det faktum att en Jaga Low-H2O radiator är mindre och lättare än
traditionella radiatorer vid samma effekt, betyder att det inte behövs lika mycket råmaterial vid
tillverkningen. Low-H2O radiatorerna har också längre livslängd - de har 30 års garanti - och när
de är utslitna kan de återvinnas helt.
Exempel för ett 10 kW värmesystem, 45/35/20 grader

LCA-poäng*
Total vikt inkl. vatten (kg)

golvvärme

gjutjärnsradiator

panelradiator

Jaga Low-H2O
radiator

248700
6252

248744
360

185853
216.7

66517
48.8

*Livscykelanalys (LCA) enligt Ovam Ecolizer-databasen och vikt.

Utvecklingen
vikten och vattenkapaciteten har reducerats på ett radikalt sätt alltifrån spis till Low-H2O-konvektor, vilket har
lett till ett snabbare gensvar och ökad komfort.
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OXYGEN: LOW-H2O

RADIATORN som

andas

Med Oxygen har Jaga tagit fram ett Low-H2O-element med ett intelligent luftutbytessystem. För
mycket CO2? För hög luftfuktighet? Den instängda inomhusluften byts snabbt ut mot ren utomhusluft. Ett filtersystem säkerställer att damm, pollen och bakterier inte kommer in. Lukt, damm
och bakterier neutraliseras eller elimineras. Kontrollerad ventilation sparar också energi, även vid
kylning och uppvärmning.
Jaga Oxygen är inte bara ventilation. Lufttillförseln är inbyggd i en snyggt designad Low-H2O radiator. I kombination med uppvärmning ger detta en behaglig, dragfri temperatur året om. Rum för
rum. Den akustiska designen dämpar effektivt störande ljud.

CO2

kontrollerad

osynligt inbyggd i ditt Low-H2O-element

Knockonwood

DBE

Strada

Linea Plus

IATORN
PRO: LOW-H2O RAD

Tempo

FÖR PASSIV KYLN

Maxi

Play

ING

Många värmepumpsystem ger miljövänlig, ekonomisk kyla på sommaren. Dessa passiva kylsystem har
inte samma kraft som ett luftkonditioneringssystem, men friskar upp bostaden på ett angenämt sätt,
med extremt låg energiförbrukning. På vintern värms ditt hem upp av värmen som pumpas upp från
marken. På sommaren skickar samma system tillbaka värmen till marken och kyler ned bostaden. DBE
Pro garanterar maximal återvinning av värme och sluter därigenom cirkeln.

strada
Varm kraft, spjutspetsdesign. Tunnare än så här kan det inte bli. En
slät front tillsammans med det robusta gallrets vertikala linjer: man
tröttnar helt enkelt inte på att titta på Strada. Kika in bakom höljet
och upptäck Low-H2O-teknologin som fungerar perfekt ihop med
Stradas eleganta design.
Finns även med DBE eller Oxygen.

Tillval handduksstång

STRADA vit 101 • H 065 / L 100 / Typ 11 • 1543 watt

Helt dold termostatventil

jaga Low-H2O EnergySavers | 11

linea plus
varm kraft, slank linje. En toppmodells figur. Linea Plus bär sitt hölje
med stil. Low-H2O-konvektorn värms upp snabbt och sparar energi.
Den plana frontpanelen är både slät och diskret. Rörledningar och
ventiler kan döljas elegant bakom höljet. Oavsett om interiören är
gammaldags eller modern så passar Linea Plus in.
Finns även med DBE eller Oxygen.

DBE-VALMÖJLIGHET

LINEA PLUS DBE vit 133 • H 020 / L 120 / Typ 10 • 982 watt

European
D����� P����
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tempo
basmodellen. Tempo är banbrytande när det gäller energibesparing.
Klassisk men absolut inte gammalmodig. Frontpanelens horisontella
linjer är universella och ständigt moderna. Tempo är lätt, snabb och
noggrann – och kan ställas in perfekt. Dess välbekanta utseende
lämnar ett välkommet bidrag till varje interiör.
Finns även med DBE eller Oxygen.

TILLVAL DBE

TEMPO vit 101 • H 060 / L 080 / Typ 15 • 1493 watt

Fristående modell

jaga Low-H2O EnergySavers | 15

knockonwood
Varm kraft, ädelt trä. Överraskande, innovativa, utmanande.
Knockonwood är den första radiatorn någonsin som är gjord av trä.
Det vackert utformade, enkla men ändå eleganta höljet, är klätt med
allra finaste fanér. Hållbart trä som böjer sig följsamt längs väggen.
Knockonwoods varma kraft strålar ut från dess Low-H2O-kärna, som
garanterar energibesparingar och ökad värmeeffekt. Finns i nio olika
träslag.

KNOCKONWOOD Zebrano • H 030 / L 180 / Typ 15 • 2068 watt

Finns även med DBE eller Oxygen.

jaga Low-H2O EnergySavers | 17

play
Lekfull värme, färgglad komfort. Man trodde nästan inte det var
möjligt: så mycket färg i en radiator. Play4Girls och Play4Boysradiatorerna med fyra färger ger en lekfull touch till alla rum. Oavsett
om du föredrar rent vitt eller elegant svart får du samma varma känsla!
Play ger bara säker värme. Den låga yttemperaturen och trähöljet
med rundade hörn uppfyller de strängaste säkerhetskrav. Play ger
en trevlig touch åt alla hem liksom en rad offentliga byggnader,
sjukhus, daghem, skolor m.m. Närhelst många människor samlas är
trivsel och säkerhet lika viktiga.
Finns även med DBE eller Oxygen.

play black

play4girl

play piano

play4boy

PLAY4girl med inbyggd kontroll H 065 / L 120 / Typ 15 • 2080 watt

play WhITe

Nytt
jaga Low-H2O EnergySavers | 19

Briza
Uppvärmning, kylning, ventilation Briza är en klimatenhet med
dubbel personlighet. Det är en hybrid som ger behaglig värme på
vintern och uppfriskande svalka på sommaren. Du får det idealiska
inomhusklimatet varje stund på året.
Ultra-smäcker, super-stark Kraften bakom Briza komfortsystem är
den geniala Low-H2O-tekniken, kombinerad med ett tyst dynamiskt
system. Briza är den tunnaste hybriden på marknaden med så
mycket effekt. Det är som att sätta effekten hos en Jaga Ventilo i ett
smäckert designelement. Det gör också Briza idealisk att ansluta
till lågtemperatursystem som värmepumpar, solenergisystem och
kondenserande värmepannor.

BRIZA H 065 / L 110 • 5725 watt

BRIZA med Corian® frontpanel
och inbyggd temperaturvisning
(i handeln från våren 2011).

Nytt
jaga Low-H2O Topperformers | 21

panel plus horisontell
värme utan krusiduller

MAXI
varm kraft, extra styrka

horisontell

geo horisontell
komfort med sten

pinch LR
en hyllning till
den traditionella
sektionsradiatorn

Twine LR
en hyllning till
den traditionella
sektionsradiatorn

jaga | 23
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mini
Slående diskret. Minimala mått, maximal värme. Mini är minimuskelknutten. Diskret dold förvandlar den kall luft nära ett
fönster till behaglig värme. Lämpar sig mycket bra för platser med
fullhöjdsglasväggar, för fönsterutställningar, vinterträdgårdar och
sittplatser under fönster. Mini finns både som väggmodell och som
fristående modell. Börjar vid 8 centimeters höjd.

MINI fristående H 023 / L 260 / Typ 16 • 3401 watt

Även som väggmonterad modell

26 | jaga Low-H2O Topperformers

knockonwood dbe
fristående

Tempo fristående

knockonwood DBE fristående H 021 / L 210 / Typ 15 • 3606 watt

Panel Plus fristående

Linea Plus fristående

mini dbe fristående

Accordion Aluminium

naturell eller lackerad

Rullbart
rostfrittstål

FASTA ELLER UPPRULLNINGSBARA GALLER I ALUMINIUM

galler för Mini Canal, Canal Plus och Canal Compact

UPPRULLNINGSBARA TRÄGALLER

Nedsänkta golvenheter

Designo naturfärgad

Nytt

Designo svart

Designo mörkbrun

Designo mässingsfärgad

Designo lackerad i 32 färger

Rostfritt stål

Designo merbau

Designo ek

Designo bok

Pebbles Gjuten aluminium

mini canal
Minimalt byggdjup, maximal värme. Mini Canal börjar på 9 cm Den
är därför den perfekta lösningen för flera våningar eller flytande
golv. Mini Canal levereras klar för montering. Gömt under gallret
finns ett ultrasnabbt Low-H2O element. Ett idealiskt komplement
till golvvärmesystem, men kraftfull nog att fungera som primär
värmekälla.
Finns även med DBE.

Mini Canal DBE höjd 14 cm

från 9 cm

MINI CANAL DBE • galler PEBBLES • H 14 / L 210 / B 34 • 3407 watt

Mini Canal rullbart galler

jaga Low-H2O EnergySavers | 31

canal Plus,
Canal compact
Varm kraft, perfekt integrering. Osynliga rör fyllda med Low-H2O
komfort. Canal Kompakt och Canal Plus avskärmar kylan och värmer
upp varje centimeter i rummet utan att störa utsikten. Den idealiska
lösningen för huvudsaklig uppvärmning för helväggsfönster och
stora skjutdörrar. Efter att radiatorn monterats ser man bara gallret,
som finns i flera olika material och färger. Canal Compact och Canal
Plus passar för alla interiörer.

Canal compact

CANAL plus • Designo galler merbau naturell • H 68 / L 181 / B 35 • 1674 watt

Canal Plus

68 - 69 - 72 cm

36 - 52 cm

Canal Compact finns även med DBE.

jaga Low-H2O EnergySavers | 33

micro canal
Maximal

värme,

minimala

mått,

minimal

energiförbrukning.

Det senaste nedsänkta Jaga-elementet är bara 6 cm högt och 13 cm
brett. Med små, men kraftfulla Low-H2O värmeväxlare och tysta
fläktar som är knappt större än diametern på ett radiatortermostat,
skapar det extremt hög effekt. Det finns alltid plats för Micro Canal,
utan att störa harmonin i rummet och utan att behöva göra några
kompromisser. Micro Canal kombinerar minimalistisk estetik och arkitektonisk frihet med en effekt som slår alla uppvärmningsrekord.

Micro Canal
galler av lackerat rostfritt stål

6 cm > 8 cm

MICRO CANAL H 6 / L 130 / B 14 • 1170 watt

Micro Canal
galler av rostfritt stål

Nytt
jaga Low-H2O Topperformers | 35

clima canal
fullständig klimatkontroll: uppvärmning, kylning, ventilation.
Trots sin blygsamma storlek är Clima Canal en kraftfull källa för
uppvärmning, kylning och ventilation, allt-i-ett. Clima Canal är tyst
och diskret och skapar bästa möjliga klimatmässiga komfort.

Även som väggmonterad modell

clima CANAL H 8.5 / L 97 / B 17 • 1600 watt

8.5 > 13 cm

jaga Low-H20 Topperformers | 37

from design to art

heatwave
Lättsinninga kurvor ur ett konkret hölje. Designad av Jaga & Joris
Laarman. Denna läckert skulpterade radiator hänger på din vägg
som ett konstverk och drar till sig allas blickar... Denna spännande
centralvärmeradiator är den första som kombinerar konstens subtila
detaljer och gedigen yrkesskicklighet med industriell effektivitet.
De behagligt lättsinniga spiralerna utgör en medveten kontrast mot

small

medium

large

extra-large

HEATWAVE large • matt svart • L 208 / H 104 • 820 watt

det hårda betonghöljet.

jaga Eyecatchers | 41

Symbolen för vackert solsken. Iguana Plus är mer än en funktionell
radiator; den är en effektiv värmekälla, designad med verklig känsla
och ger otroligt mycket för pengarna. Iguana Circo är inspirerad av
en barnteckning och är en tolkning av den starkt lysande solen,
förvandlad till ett fullt fungerande konstverk. Med Iguana föds en ny
serie solskensradiatorer som har det väsentliga, naturliga men ändå
lättsamma anslaget som skapar en känsla av verklig värme med sin
moderna design. Det är värme som kommer direkt från själen.

iguana Circo fristående sandblästrad grå metallic 001 • H 180 / L 027 • 1602 watt

iguana

jaga Eyecatchers | 43

circo
corner

circo
vägg

circo
fristående

Circo vägg sandblästrad grå metallic 001 • H 180 / L 31 • 946 watt

jaga Eyecatchers | 45

Nytt
genererar 40% mer värme

aplano+
Handduksstång, hängare
och hylla finns för hela
sortimentet.

visio+

arco+

angula+

APLANO PLUS sandblästrad gråmetallic 001 • H180 / L 52 • 1664 watt

jaga Eyecatchers | 47

Nytt
48 | jaga Eyecatchers

TWINE & pinch
En hyllning till den traditionella sektionsradiatorn. Twine & Pinch är
inspirerade av den traditionella sektionsradiatorn. Det strama värmeelementet och den tuffa no-nonsense designen ger äkthet till din
inredning.

TWINE PIANO ‘LIMITED EDITION’ • H 180 / L 57 • 1970 watt

Twine handduksstång

Pinch BT

Nytt
50 | jaga Eyecatchers

tetra
Fyrkantig perfektion. Tetra från Jaga är en serie bastanta fyrkantiga
värmeelement som fogats samman till en enda snygg radiator.
Tillsammans strålar de ut en otrolig mängd värme. Bergfast Jagakvalitet med en lätt touch.

Tetra pärlbrun • H 180 / L 50 • 1476 watt

handdukshållare som TILLVAL

TILLVAL Handdukshylla

geo
komfort med sten

deco space
anslående och tidlös

moon
oreca design, inspired by jaga

52 | jaga Eyecatchers

VERTIKALA & DEKORATIVA

pinch
en hyllning till
den traditionella
sektionsradiatorn

panel plus
värme utan krusiduller

crossroads
oreca design, inspired by jaga

aristocrat
värme för alla lägen
i rostfritt stål

54 | jaga Eyecatchers

HANDDUKSTORKAR

taboe sani

Aristocrat rostfritt stål matt eller blankt • H 188 / L 60 • 1009 watt

tilltalar alla sinnen

accolade
mjuk värme i mjuka former

sani ronda
den klassiska
handdukradiatorn

56 | jaga Eyecatchers

sani ronda vit H 175 / L 50 • 931 watt

sani louvre

sani ronda

chrome

Horisontell

STRADA
H: 20 - 35 - 50 - 65 - 95 cm
L: 50 till 280 cm
B: 8.5 - 11.8 - 16.8 - 21.8 cm
Watt: från 269 till 8484
Watt DBE komfort: från 543 till 11364

B

L

LINEA PLUS väggmonterad modell
H: 20 - 35 - 50 - 65 - 95 cm
L: 50 till 280 cm
B: 11.8 - 16.8 - 21.8 cm
Watt: från 284 till 8414
Watt DBE komfort: från 491 till 11294

B

L

TEMPO väggmonterad modell
H: 20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 90 cm
L: 40 till 300 cm
B: 11.8 - 16.8 - 21.8 cm
Watt: från 262 till 11310
Watt DBE komfort: från 543 till 14190

B

H

H

L

H

B

L
WT

Knockonwood
H: 30 - 55 - 80 cm
L: 60 till 220 cm
B: 10.8 - 12.8 - 17.8 cm
Watt: från 416 till 3898
Watt DBE komfort: från 551 till 5818

MAXI WT/WF väggmonterad modell
H: 44 - 59 - 74 cm
L: 63 till 203 cm
B: 13 - 18 - 23 cm
med toppgaller (WT)
Watt: från 637 till 6685
Watt DBE komfort: från 787 till 8605
med frontgaller (WF)
Watt: från 557 till 5310
Watt DBE komfort: från 707 till 7230
B

B

WF

MAXI FT/FF golvmodell
H: 44 -H59 - 74 cm
L: 63 till 203 cm
B: 13 - 18 - 23 cm
med topp- och frontgaller (FT)
Watt: från 511 till 5274
Watt DBE komfort: från 661 till 7194
med 2 frontgaller (FF)
Watt: från 401 till 4159
Watt DBE komfort: från 551 till 6079

L
WT

L

WF

B

L
FT

FF

H

H

H

PLAY
H: 35 - 50 - 65 cm
L: 60 - 80 - 100 - 120 cm
B: 13 - 18 - 23 cm
Watt: från 529 till 3326
Watt DBE komfort: från 1077 till 4286
B

L

H

BRIZA
L: B72 - 92 - 112 - 132 - 152
L cm
H: 65 cm
FT
FF
B: 14.7 cm

H

B

H

L

Watt uppvärmning: från 1974 till 8677
Watt kylning (totalt) från 630 till 2961
Watt märkbar kylning från 517 till 2463

Uteffekten mätt eller beräknad
i enlighet med EN442 vid en
vattentemperatur på 75/65°C och en
rumstemperatur på 20°C (ΔT=50).
Korrigeringsfaktorer
finns
för
samtliga övriga temperaturer.
Kyleffekt i watt: beräknas vid ett flöde
på T° 7°C / retur T° 12°C / luftinlopp
T° 25°C – 50% RL.

GEO horisontell
H: 60 cm
L: 100 - 120 - 140 - 160 - 180 cm
Watt: från 1099 till 2191
Watt DBE komfort: från 1249 till 2791

PANEL PLUS horisontell
H: 37 till 94 cm
L: 60 till 300 cm
T11: Watt: från 380 till 3745
T22: Watt: från 659 till 6237

�

T��

�

T��

H
H

�

L

L

��.�

TWINE LR
H: 50 - 90 cm
L: 45 - 63 - 81 - 99 - 117 - 135 cm
D: 10.2 cm
Watt: från 512 till 2211

PINCh LR
H: 50 - 90 cm
L: 42 - 84 - 105 - 126 - 147 cm
D: 10.2 cm
Watt: från 433 till 2117

D

D

H

H

min. ��

L

L
B

MINI VÄGGMONTERAD ELLER FRISTÅENDE
Anslutning i andra änden
H: 8 cm
L: 60 till 300 cm
B: 13 - 18 - 23 cm
Watt: från 255 till 2859

L

B

L

H
MINI VÄGGMONTERAD ELLER FRISTÅENDE
�.�
��
Anslutning ��
i samma
ände
H: 13 - 23 - 28 cm
L: 60 till 300 cm
B: 8 - 13 - 18 - 23 cm
Watt: från 197 till 5637

B

fristående

min. ��

L
H

H
�� ��

�.�

�� ��

�.�
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Mini DBE fristående
L: 81 till 241 cm
B: 13 - 18 cm
Watt komfort: från 1171 till 6319
Watt boost: från 1371 till 7489
B

Knockonwood DBE fristående
L: 110 till 210 cm
Watt komfort: från 1678 till 3606
Watt boost: från 1878 till 4106

L
��
28

��

12.5

��

TEMPO fristående
H: 20 - 30 - 40 - 50 cm
L: 40 till 300 cm
D: 13 - 18 - 23 cm
Watt: från 262 till 7746

D

LINEA PLUS fristående
H: 20 - 35 - 50 cm
L: 50 till 280 cm
D: 13 - 18 - 23 cm
Watt: från 271 till 6261

D

L

��.� > ��.�

��.� > ��.�

PANEL PLUS fristående
H: 12 - 18 - 24 - 31 cm
L: från 60 till 460 cm
T11: watt från 261 till 1787
T22: watt från 454 till 2878
T34: watt från 752 till 5246
�
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MINI CANAL DBE
H: 14 .5 cm
B: 26 - 34 - 42 cm
L: 110 till 310 cm
Watt: från 1085 till 6857

L

�.�

��
�
�
�.�

Clima Canal
L: 57 - 97 - 137 - 177 cm
H: 8.5 till 13 cm
Watt värmeeffekt: från 800 till 3200
Watt kylning (total): från 320 till 1280
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Micro Canal
L: 60 - 95 - 130 - 165 - 200 cm
H: 6 till 8 cm
Watt: från 390 till 1950

Nedsänkta golvenheter

B

MINI CANAL
H: 9 - 11 - 14 - 19 cm
B: 14 - 18 - 26 - 34 - 42 cm
L: 70 till 490 cm
Watt: från 74 till 4184

��.�
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canal plus Polyester kanal
Färdigmonterad inbyggnadsenhet i isolerad polyesterplast.
R:

0.58

2.5

3.0

4.0

H:

69

68

69

72

B:

25
35
37
43
29
37
41
47
41
51
53
59
till 600 cm från one piece

L:

B

L

watt/m
1100
1775
2510

��

H

��.�

�.��
L

Canal Compact
R: 1.5
4.0 watt/m
H:

36

B:

36
47
till 329 cm

L:

52
1500
1430

B

L
�

watt /m
DBE komfort
1775
2060
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H
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IGUANA Circo fristående
H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm
ø: 27.8 - 31.3 - 34.8 cm
Watt: från 1602 till 2793

53.8
53.8
53.8

53.8

77.8
77.8

Heatwave medium
Watt: 430

Ø

145.4

72.9
72.9
72.9

72.9

145.4
145.4

Heatwave large
Watt: 820

H

208.6
208.6
208.6

104.0
104.0
104.0 104.0

��

Heatwave extra-large
Watt: 1255

271.9
271.9
271.9

135.1
135.1
135.1 135.1

VERTIKALA & DEKORATIVA

Heatwave small
Watt: 232
77.8

ANGULA PLUS
H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm
L: 40 - 45.5 - 51 cm
B: 29 - 34.5 - 40 cm
D: 12.1 cm
Watt: från 1745 till 2854

IGUANA Corner
H: 125 - 150 - 180 - 192 200 - 220 - 240 cm
L: 27 cm
Watt: från 723 till 1242
L

IGUANA CIRCO väggmonterad modell
H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm
L: 27.8 - 31.3 - 34.8 cm
D: 14.2 - 15.7 - 17.7 cm
Watt: från 801 till 1397

��°
D

B
D
L

H

H

H

L

APLANO PLUS
H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm
L: 30 - 41 - 52 - 63 - 74 - 85 cm
D: 12.1 cm
Watt: från 964 till 3159

ARCO PLUS
H: 180 - 192 - 200 - 220 - 240 cm
L: 29.8 - 41 - 51.9 - 62.5 - 73.3 - 83.9 cm
D: 14.1 - 16.1 - 17.7 - 17.2 - 18.7 - 20.7 cm
Watt: från 999 till 3410

VISIO PLUS
H: 180 - 200 - 220 cm
L: 51.9 - 62.5 - 73.3 cm
D: 15.7 - 16.2 - 17.7 cm
Watt: från 908 till 1876

D

D

D
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TWINE BT
H: 180 - 200 cm
L: 33 - 45 - 57 - 63 - 69 - 81 cm
D: 10.2 cm
Watt: från 1141 till 2959

PINCh BT
H: 180 - 200 cm
L: 35 - 42 - 56 - 63 - 70 - 84 cm
D: 10.2 cm
Watt: från 1091 till 2779

D

D

D

H

H

H

min. ��

min. ��

L

PANEL PLUS vertikala
H: 180 till 300 cm
L: 24 till 94 cm
Watt: från 584 till 3363

TETRA
H: 180 - 200 cm
L: 33 - 41 - 50 - 58 - 67 cm
D: 12 cm
Watt: från 984 till 2240

min. ��

L

L

GEO
H/L/D - 150/50/8.4 cm: 631 watt
H/L/D - 180/60/10.5 cm: 971 watt
Eldriven version finns

Aristocrat
H: 68.5 - 116 - 141 - 188.5 - 211 cm
L: 50 - 60 - 80 cm
Watt: från 267 till 1500

�

D

D

H

H

H

L

L

L

CROSSROADS
H: 200 cm
L: 60 cm
D: 7 cm
Watt lackerad: 989
Watt rostfritt stål: 645
D

MOON
H: 196 cm
L: 50 cm
D: 10cm
Watt: 896

DECO SPACE
H: 120 tot 300 cm
L: 32 tot 120 cm
Enkel: watt från 595 till 5247
Dubbel: watt från 991 till 8298

D

�
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H

H

H
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L
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ACCOLADE
H: 89.1 - 122.7 - 153.5 - 181.5 - 215.1 cm
L: 50 - 65 - 80 - 95 cm
D: 10.3 - 10.6 - 10.7 - 11 cm
Accolade Sani: watt från 502 till 2141
Accolade Deco: watt från 565 till 2287
För central- eller elvärme

SANI RONDA
H: 63.7 - 93.5 - 122.9 - 137.8
175.9 - 205.5 cm
L: 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm
D: 8.5 > 10 cm
Watt: från 268 till 2096
För central- eller elvärme

D

D

H

H

Taboe Sani
H: 121 -182 cm
Enkel: watt 590 - 887
Dubbel: watt 800 - 1206
�.�
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create your own

Investera för att utveckla radiatorer som
förbrukar mindre energi och råmaterial.
Välj alltid den mest ekologiska produktionsmetoden.

heatwave

Använd innovativa material och
produktionstekniker, inte bara för
bättre prestanda utan för att finna
en väg bortom designen. Upphöj
Jaga-produkterna från designobjekt till konstverk…

PLAY

knockonwood

Dela inte bara produkter med våra affärsförbindelser, utan också passion och känslor.
Länka vårt namn till evenemang, idrott och
aktiviteter som, precis som Jaga, innehåller
passion, dynamik och erfarenhet.

jaga experience truck

jaga experience lab

66

oxygen

Jaga styrs av 5 värden som hålls
högt av varje anställd och styr företaget på dess unika väg.

briza

Se framåt och skapa innovativa produkter för
din framtidsvision. Utveckla ny teknik för bättre
och renare klimat- och komfortsystem.

jaga dbe

Dela kunskaper, bygg nätverk, sök andra
företag och människor som har ett öppet
sinne. Med förenade krafter bygger vi
bättre produkter och en bättre värld.

burning man ‘06

moby at living tomorrow

copenhagen
Climate conference ‘09

respect
nature

awake
the artist

ru bbi sh

BUILT ACCORDING TO
le
the cr adle-to-cr ad
philosophy
no new trees
were harmed
during the makin
g of

this stand

Från avfallshögen till utställningsmontern,
bokstavligen! Utformningen av Jaga-utställningen
2009-2010 utnyttjar maximalt träavfall från
produktionen. Trä som får en andra chans till en
livscykel med hög kvalitet enligt vagga till vaggaprincipen. Denna princip utmanar företag att
producera helt avfallsfria produkter, och gamla
material måste återanvändas så mycket som
möjligt i nya produkter, precis som i denna monter!
Den är gjord som ett modulärt system så varje
utställning under åren som kommer kan byggas
med detta material. Fortsatt återanvändning! På
så sätt har ekonomi och ekologi en framtid sida
vid sida.

Jaga Färgkarta
Speciella färger

Geo färger

.01

vit

.12

bahama

.22

capri

001

sandblästrad
gråmetallic

601

vit

.02

benvit

.13

english green

.23

naturell

002

hammerstroke
silver/svart

602

ljusgrå

.03

ljusgrå

.14

whisper rose

.24

Edelweiss

003

vinröd metallic

603

svart

.04

svart

.15

turkos

.25

jasmin

004

guld struktur

604

sand

.05

pergament

.16

bermuda

.26

rubinröd

005

slätgrå metallic

605

beige

.06

manhattan

.17

chokladbrun

.28

klassiskt vit

006

aluminium

606

rosa

.08

safirblå

.18

azur

.29

patinagrön

007

antracit metallic

607

grön

.09

mörkgrå

.19

violett

.30

aloablå

008

antracit struktur

608

grå

.10

guldgul

.20

aegean

.31

antracitgrå

017

pärlbrun

613

matt svart

.11

flamröd

.21

calypso

.32

sunrise

018

pärlsvart

.33

trafikvit

RAL 9010

RAL 9001

RAL 7035

RAL 9005

RAL 5003

RAL 7011

RAL 1004

RAL 3000

RAL 6009

RAL 5018

RAL 8017

RAL 5015

RAL 4008

RAL 3003

RAL6000

RAL 7016

RAL 9016

RAL 9006

Färgkartan är endast vägledande. Det är omöjligt att återge färg, trä-och stenytor 100%
exakt i tryck. Metalplåtar med olika färger, trä-och stenprover kan fås vid behov.

Nedsänkta
golvenheter

fristående

horisontell
STRADA
sid 10

LINEA PLUS
sid 12

Mini canal
sid 30

KNOCKONWOOD
sid 16

MINI
fristående
sid 24

Träbeläggningar Knockonwood
Jaga höljen kategori 1

700

Ek naturell

720

Bok naturell

760

Lönn naturell

740

Zebrano naturell

Jaga höljen kategori 2

701

Ek blekt

721

Bok blekt

780

*Valnöt

* Valnöt har längre leveranstid!
** Mahognyfinish på sapellibets.

TEMPO
sid 14

710

**Mahogny

702

Ek wenge-färgad

MICRO CANAL
sid 34

Heatwave färger
play
sid 18

Knockonwood
fristående
sid 26

svart matt

CLIMA CANAL
sid 36
MAXI
p. 22

stengrå

Moon färger

BRIZA
sid 20
panel plus
fristående
sid 27

vit (Ral 9016)

svart (Ral 9005)

guldvit (Ral 140-M)

guldgul (Ral 260-M)

brun (Ral330-4)

GEO horisontell
sid 23

PANEL PLUS
horisontell
sid 22

TWINE LR &
PINCH LR
sid 23

Mini DBE
fristående
sid 27

CANAL COMPACT
CANAL PLUS
sid 32

awards
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