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Glen Dimplex 
O severo clima nórdico nos torna especialistas em aquecimento elétrico 

 

Aquinergia é o importador e distribuidor exclusivo para o território portugues dos produtos da marca NOBO Glen Dimplex Nordic, uma 

empresa líder na produção de sistemas de aquecimento elétrico de baixo consumo, com sede de design e produção na fria Noruega. 

Glen Dimplex Nordic é uma empresa multinacional que distribui soluções de eficiência energética para conforto e aquecimento em todo o 

mundo. 

O valor da empresa assenta no elevado grau de capacidade e motivação dos colaboradores, na qualidade do processo produtivo e no 

desenvolvimento contínuo de novas tecnologias. O resultado é um produto de alta qualidade para residências particulares e edifícios 

comerciais. 
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Tecnologia e Design 

Tecnologia de aquecimento inspirada no estilo do norte da Europa 

 
Os radiadores elétricos NOBO by Dimplex são convetores de calor elétricos de baixo consumo, projetados na região fria da Noruega. 

Graças a uma resistência com a mais ampla superfície de troca de calor do mercado e a um termostato eletrônico inovador, de acordo com a norma 

EcoDesignErP 2018 LOT20, os radiadores elétricos NOBO by Dimplex aquecem o ambiente onde são instalados de maneira uniforme por convecção 

natural. Com os acessórios termostatos também é possível melhorar o controle da temperatura e gerenciá-la diretamente através do APP do 

smartphone, economizando energia e otimizando o gerenciamento. 

                                                                                                                                                                                                      Como funciona?  

Os radiadores elétricos NOBO by Dimplex são modernos e confiáveis. O calor sai da parte superior do radiador graças à convecção natural e sem 

emitir nenhum ruído de odor. Como ao contrário acontece com unidades de fan coil. Bordas arredondadas e linhas simples  dão uma aparência 

moderna típica do popular design nórdico. Eles se adaptam a qualquer tipo de ambiente interno. 

Os radiadores elétricos noruegueses podem ser fixados na parede (suportes incluídos no pacote) também equipados com a base com rodas 

(acessório)

Alumínio e aço da Escandinávia. Projetado e produzido na Noruega 
 

Os radiadores elétricos NOBO by Dimplex são os mais eficientes e fáceis de instalar do mercado. São fabricados com os mais elevados requisitos de 
qualidade, desde o aço da carroceria, passando pelos elementos quentes até os componentes eletrônicos. 
 

Confiabilidade extrema: mais de 20 anos de vida útil 

Para atender aos mais altos padrões de qualidade, os radiadores elétricos NOBO by Dimplex foram submetidos aos mais diversos testes e receberam 

o certificado de qualidade Nemko. Todos os radiadores elétricos noruegueses têm garantia de 5 anos e uma vida útil de mais de 20 anos. 
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De acordo com os 

regulamentos do 

Ecodesign ErP 2018 

Pode ser fixado na 

parede ou transportado 

com a base com rodas 

Sem custos de instalação 

e manutenção. 

Garantia de 5 anos e vida 

útil de 20 anos 

Através do sistema de 

controle de energia 

NOBO 

Não queima oxigênio e 

não gera poeira 

Você o fixa na parede em 

menos de 2 minutos 

Ideal para qualquer tipo 

de ambiente 

Não há necessidade de 

conexão de aterramento. 
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       Video Apresentação Radiadores Elétricos NOBO 
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Modelos disponíveis 
Quantos watts você precisa? 

 
Para escolher o radiador elétrico norueguês certo, você precisa levar em consideração a área de superfície e o volume da sala a ser aquecida, o nível 
de isolamento, o número e a qualidade das janelas presentes. 

 

50W por metro quadrado    
 
Uma boa regra de dimensionamento é calcular cerca de 50 W por metro quadrado para aquecer. Por exemplo, um radiador elétrico de 750 W 
geralmente é suficiente para aquecer uma sala de 15mq. No entanto, a idade da propriedade e a zona climática não são subestimadas. Por exemplo, 
para uma casa nova com classe energética A, pode-se considerar até 40W por metro quadrado, enquanto para uma casa mais desatualizada e com 
pouco isolamento, a potência necessária também pode chegar a 80 / 100W por metro quadrado. 
 

Um radiador elétrico embaixo cada janela 
 
Instalar um radiador maior é geralmente melhor do que um menor. No caso de divisões com superfícies ou volumes no limite entre um modelo e 
outro, recomendamos escolher o modelo mais potente. Geralmente, essa escolha não significa maior consumo de energia elétrica, mas aumenta a 
eficiência do próprio radiador, que poderá aquecer o ambiente com maior “agilidade” e velocidade. 
Em salas particularmente grandes, também pode ser vantajoso instalar mais elementos de menor potência em vez de apenas um muito potente, a 
fim de obter uma melhor distribuição do calor. 
O ponto ideal de instalação de cada radiador é embaixo de cada janela, pois é o ponto da sala onde o ar frio tende a se acumular mais. 

Dicas práticas 
 

Os radiadores devem ser instalados a uma altura de cerca de 10/20 cm do solo. Na verdade, o ar frio, tendo uma densidade maior do que o ar 
quente, tende a se acomodar abaixo. O radiador elétrico norueguês, aquecendo o ar frio, é capaz de aumentar a temperatura uniformemente em 
toda a sala.  
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* Calculado sobre o custo médio de energia (€ 0,20 / KWh) O consumo pode variar em função do nível de isolamento da divisão e da temperatura definida. 

 

  

250 5 m2 13 m3 0,50€ 

500 10 m2 26 m3 1,00€ 

750 15 m2 39 m3 1,50€ 

1000 20 m2 52 m3 2,00€ 

1250 25 m2 65 m3 2,50€ 

1500 30 m2 78 m3 3,00€ 

2000 35 m² 95 m³ 4,00€ 

Para o dimensionamento correto é aconselhável levar em consideração: 
 
• o tamanho da sala (em metros quadrados); 
• a altura do teto; 
• o nível de isolamento; 
• a exposição e orientação da sala; 
• a qualidade das janelas; 
• o tempo em que o radiador deve trazer a temperatura para o ambiente. 
 
Ao escolher o radiador, é aconselhável começar pela superfície e posteriormente avaliar as 
outras variáveis. 
 
ATENÇÃO: No caso de uma ou mais variáveis terem sido negativas (exposição para norte, 
baixo nível de isolamento ou janelas com altura superior a 2,70 m), aconselhamos a 
considerar um radiador de maior potência. 
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ESPECIFICAÇÃO 

 
 

250W 

 
 

500W 

 
 

750W 

 
 

1000W 

 
 

1250W 

 
 

1500W          2000W 

Superficie para aquecer (m2) 5 10 15 20 25 30 35 

Volume para aquecer (m3) 13 26 39 52 65 78 95 
        

Tensão de funcionamento (V) 230  

Corrente (A) 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 8,6 

Performance térmica 95%  

Proteção IP IP24 (protegido de respingos de água)  

Classe de isolamento Clase 2 (não requer uma conexão de aterramento)  

        

Largura (cm) 42,5 52,5 62,5 72,5 92,5 102,5 112,5 

Altura (cm) 40  

Profundidade (cm) 9 (incluindo suporte de fixação)  

        

Consumo diário estimado (kWh) 1 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 20,0 

Custo diário estimado (€) 2 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 

Custo mensal estimado (€) 3 15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 120,00 

Preço do radiador (€ IVA incluido) 220,00 230,00 240,00 250,00 260,00 270,00 290,00 
1. Consumo médio do radiador: 10 horas de consumo diário 
2. Custos de energia: € 0,20 / kWh. 
3. Calculado em um mês de 30 dias 
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CONFORMIDADE COM A DIRETIVA EUROPEIA ECODESIGN ErP 2018 
 

O que diz o regulamento? 
 
Em 2018 entrou em vigor a Diretiva Europeia 2009/125 / CE relativa às características de Ecodesign dos produtos. 
Esta diretiva também se refere a produtos para aquecimento elétrico com potência superior a 250W, como os radiadores NOBO by Dimplex. 
A principal novidade introduzida no novo regulamento EcoDiseño é a profunda mudança no sistema de regulação da temperatura e na programação 
do tempo. Que deve permitir o uso dos dispositivos de forma a otimizar o consumo com base nas reais demandas do usuário. 
 
O  termostato NCU-2Te 

Todos os radiadores elétricos NOBO estão equipados com o termostato eletrônico NCU-2Te em conformidade com os 
regulamentos ErP 2018 que permitem a possibilidade de gerenciar duas temperaturas diferentes, Conforto para o dia e 
Eco para a noite.  
Graças aos 9 programas pré-configurados, pode-se memorizar um diferente para cada dia da semana (por exemplo, 
programa 2 na segunda-feira, programa 3 na terça ... etc) é possível otimizar o gerenciamento da temperatura 
ambiente, limitando o consumo dos radiadores . 
Além disso, graças à função de ativação adaptativa avançada, o termostato será ligado automaticamente antes do 

horário de programação para garantir que a temperatura ambiente seja a desejada e definida no horário programado. 
Por exemplo, se programar 3 (Temperatura de conforto das 07:00 às 
24h00), o radiador será previamente ligado para que a temperatura de conforto desejada seja atingida às 7h00 na divisão. 
 
Nota para termostato NCU-2Te 
  
Embora o termostato NCU-2Te seja perfeito na maioria dos casos e usos, este último não é ideal caso a instalação de aquecimento seja controlada 
por um operador externo, como, por exemplo, um cronotermostato capaz de alimentar a linha elétrica dedicada a radiadores. 
O termostato NCU-2Te possui uma bateria de buffer com duração prevista de no máximo 36 horas. Portanto, em casos de falha de energia além 
deste período, o radiador permanecerá em modo stand-by, aguardando receber as configurações iniciais (hora e dia) sem aquecimento. 
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Acessórios originais 
Melhore o desempenho do seu radiador elétrico norueguês. 

 
Graças aos acessórios originais é possível melhorar a eficiência dos radiadores elétricos noruegueses e obter maior conforto. 

 

   

O termostato NCU-1S é o mais simples entre 
os acessórios originais NOBO. 
Com a alavanca lateral e através da escala 
graduada. 
Ideal para instalações com operadores 
externos, como plugues wi-fi / gprs 
inteligentes ou alimentados por uma linha de 
energia dedicada controlada por um operador 
centralizado. 
 
 
 

O termostato digital NCU-2T permite que você 
escolha duas temperaturas diferentes, Conforto 
para o dia e Eco para a noite. As duas 
temperaturas podem ser programadas 
livremente de acordo com as necessidades 
pessoais. Ideal para quem precisa de máxima 
flexibilidade na programação do radiador. 

Compatível com todos os modelos de radiadores 
elétricos noruegueses, a base com rodas 
permite deslocar o elemento de uma divisão 
para a outra nas confortáveis rodas, sem ter de 
fixar o radiador à parede. Ideal nas situações em 
que não é necessário fixar o radiador à parede. 
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Acessórios compatíveis 
Uma seleção de acessórios que combinam perfeitamente 

 
 

 

Plugue inteligente Simpal 
Plugue  inteligente Wifi Orvibo 

B25EU 
Timer analógico de 24 horas 

Chuango E5 GPRS é um enchufe inteligente, 
que consente o encendido e o apagado do 
radiador eléctrico noruego desde remoto. 
Gracias to the conectividad GPRS, é o 
suficiente para introduzir uma tarjeta sim e a 
gestão pode realizar através do App ou 
também com comandos SMS. 

Ideal para segundas casas sem internet ADSL.  
Atenção: aconsejamos de aplicar o radiador do 
termostato NCU-1S 
 

Orvibo B25EU  é uma ficha inteligente que 
permite ligar e desligar os radiadores elétricos 
noruegueses à distância, graças à ligação à 
rede Wi-Fi doméstica, directamente a partir 
da App para smartphones Apple e Android. 
 

 
Atenção: aconsejamos de aplicar o radiador do 
termostato NCU-1S 

 

 

O temporizador de 24h é o método mais 
simples e econômico para programar as fases 
liga e desliga do radiador elétrico norueguês. 
Ideal em todas as situações onde a simplicidade 
de uso é uma palavra de ordem. 
 

 
Atenção: aconsejamos de aplicar o radiador do 
termostato NCU-1S 
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NOBO Remote Control App 
                                                                                                    O gerenciamento remoto é fácil com o controle remoto NOBO
 
Reduzir o consumo e aumentar o conforto de aquecimento nunca foi tão simples. Tudo o que nos ajuda 
é o sistema NOBO Energy Control com o APP gratuito para Tablet e smartphone. O NOBO Energy 
Control é um sistema Wireless composto pelo ecoHUB, o verdadeiro coração da conectividade entre 
radiadores e smartphone, e uma série de diferentes acessórios que permitem a toda a família controlar 
toda a instalação de aquecimento a partir de qualquer lugar onde estão. 
O sistema de controle remoto NOBO Energy Control é rápido e fácil de instalar. 
É conectado ao roteador doméstico e em poucos minutos é possível configurar as temperaturas e 
horários de cada radiador. 
 

Graças ao sistema de controle remoto NOBO Energy Control 
o custo total de aquecimento pode ser reduzido em até 20%. 
A gestão total e individual dos radiadores, torna possível e 
fácil gerenciamento de temperatura nas salas 
não utilizado, reduzindo e otimizando custos de gestão 
da instalação de aquecimento. 
 
BAIXE O APP 
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                             Video Apresentação NOBO Energy Control 
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NOBO ecoHUB 
O verdadeiro coração do sistema de gerenciamento remoto 

 

NOBO ecoHUB é a unidade de controle capaz de comunicar o aplicativo NOBO Energy Control e todos os radiadores com um receptor instalado. 
A instalação é simples e rápida: o ecoHUB é conectado ao roteador residencial (ADSL / Fibra / 4G) através do cabo serial ethernet e toda a instalação 
do aquecimento NOBO é configurada seguindo o assistente. 
 

Um produto ... muitas funções 
 

Graças ao uso do sistema de controle de energia NOBO, é possível: 
- Criar e gerenciar "zonas" de cada um ou mais radiadores; 
- Habilite uma das temperaturas memorizadas: 
- Conforto (geralmente usado no dia 7 → 30 ° C) 
- Eco (geralmente usado à noite 7 → 30 ° C) 
- Ausente (temperatura anticongelante por longos períodos de ausência 7 ° C) 
- Fora 
 

Crie e modifique programas de temperatura memorizados; 
Atribua a cada zona um programa dedicado; 
Memorize uma temperatura temporariamente por certos períodos de tempo; 
Mude um ou mais radiadores de uma zona para outra; 
E muito mais! 
 

Também compatível com roteador 4G 
 

NOBO ecoHUB es ideal también donde no está presente una conexión internet ADSL o FIBRA. De hecho, despúes de realizar diferentes tests de 
laboratorio, ha estado verificado que el consumo de datos es de verdad muy limitado (inferior a 50 MB al mes). Por lo tanto ecoHUB es compatible 
con conexiones a internet desde la red móbil 3G/4G. De hecho, es habitual por parte de los operadores telefónicos, ofrecer tarifas específicas con 
paquetes de datos suficientes (200/500 MMb/mes) a costes de activación y gestion de verdad bajos (menos de 5€/mes). 
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Receptores de rádio 

Graças aos receptores é possível comunicar os radiadores com a unidade de controle ecoHUB 
 

Ao substituir o termostato NCU-2Te por um receptor de rádio, é possível fazer que os radiadores se comuniquem com NOBO ecoHUB 
 

 

 
 

 
 

Receptor digital NCU-2R 
 

Termostato NCU-1R Receptor NCU-ER 

O receptor digital NCU-2R pode ver sobre el display 
digital o status da instalação e la temperatura 
atualmente ativa.  Através da tela de controle é 
possível aumentar ou diminuir rapidamente a 
temperatura de acordo com a necessidade do 
usuário ou passar para outra configurada no App 
(Comfort, Eco, Away) 
 
 
 
 
 
 

El receptor NCU-1R permite a regulação manual e 
simplificado da temperatura de conforto 
diretamente através da alavanca lateral. 
A temperatura Comfort não é controlável 
remotamente com o aplicativo. 
Apenas as outras temperaturas (Eco e Ausente) e 
os tempos de programação são controláveis a 
partir do App. 
 
 

 
 
 
 

O receptor NCU-ER foi projetado para todos aqueles 
ambientes onde você não deseja que o usuário seja 
habilitado a modificar a temperatura, como em 
escritórios, quartos de hotel e B&B, quartos de 
crianças, etc. A gestão das temperaturas e horários 
é realizada exclusivamente através do App NOBO 
Energy Control. 
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Outros componentes 
Aumente a funcionalidade da sua instalação de aquecimento 

 
Graças aos componentes adicionados, é possível melhorar ainda mais a funcionalidade dos radiadores elétricos noruegueses. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Graças à pequena tela de controle, o NOBO 
ecoSWICTH pode memorizar rapidamente a 
qualquer momento as diferentes temperaturas 
configuradas através da aplicação (Comfort, Eco, 
Away) ou passar para a programação programada. 
Também é equipado com sensor de temperatura e, 
portanto, é capaz de comunicar a temperatura real 
registrada no ambiente. 

NOBO ecoSENSE  É o sensor de abertura de portas 
e janelas capaz de se comunicar com o aplicativo 
NOBO Energy Control. 
Desta forma, será possível desligar 
automaticamente o radiador ou radiadores da área 
para evitar o desperdício de energia na mudança de 
ar das divisões. 
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Informação de pré-instalação 
Graças a algumas dicas é possível instalar radiadores de forma correta e ideal 

 

 

MODELO LARGURA RADIADOR (A) 
 

DISTÂNCIA DA BORDA (B) 
DISTÂNCIA BURACOS 

(C) 

W mm mm mm 

250 425 137,5 150 

500 525 162,5 200 

750 625 162,5 300 

1000 725 212,5 300 

1250 925 262,5 400 

1500 1025 212,5 600 

2000 1125 262,5 600 
 

Distância a respeitar 
 

Os radiadores devem ser instalados a uma altura de cerca de 10/20 cm do solo. Na verdade, o ar frio, tendo uma densidade maior do que o ar 
quente, tende a se acomodar abaixo. O radiador elétrico norueguês, aquecendo o ar frio, é capaz de aumentar a temperatura uniformemente em 
toda a sala. É aconselhável manter uma distância mínima de 5 cm do solo, 3 cm das laterais, 5 cm dos obstáculos frontais e pelo menos 20 cm do 
topo por onde sai o ar quente. 
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Instalação 
Aumente a funcionalidade da sua instalação de aquecimento 

   
FASE 1 
Desprenda os suportes do radiador, apoie-o no 
solo no ponto correspondente onde o 
elemento deve ser instalado. 
Os orifícios numerados indicam os cm de altura 
do solo. 
Marque os pontos com um lápis ou caneta. 
 

FASE 2 
Faça os furos na parede correspondentes aos 
sinais previamente feitos. 
Aparafuse dois parafusos, deixando a cabeça do 
parafuso saliente cerca de 1 cm. 

FASE 3 
Depois de enganchar o suporte na parede com 
os parafusos “A”, marque também os furos 
superiores com um lápis e proceda à 
perfuração da parede correspondente. 
Pendure o suporte nos parafusos “A” e 
aparafuse os outros dois parafusos nos orifícios 
feitos. 
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FASE 4 
Prenda o radiador ao suporte que acabou de 
ser fixado à parede seguindo o diagrama na 
ilustração 

FASE 5 
Conecte o plugue a tomada. 

FASE 6 
Acender o radiador. 
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          Video Instalação Radiadores Elétricos NOBO 
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 Toalheiros Elétricos NOBO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquecedor confortável de banheiro com acabamento espelhado. Com 
grau de proteção IP25 e controle eletrônico de temperatura para um 
controle mais preciso da temperatura no ambiente. Sem vapor na versão 
espelho graças ao aquecimento da superfície. Inclui porta-toalhas padrão 
que permitem pendurar toalhas ou roupão de banho.  

Aquecedor confortável de banheiro com acabamento branco. Com grau 
de proteção IP25 controle eletrônico de temperatura para um controle 
mais preciso da temperatura no ambiente. Inclui porta-toalhas padrão 
que permitem pendurar toalhas ou roupão de banho. 
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             Display integrado 
Controle a temperatura facilmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Características principais 
 

Programação com visão de futuro: programação semanal dos modos de operação, proteção contra congelamento ou temporizador de contagem 
regressiva garantem que o aquecimento seja feito somente quando necessário. 
Inclui EcoStart: aquecimento automático de autoaprendizagem para um programa de tempo definido. Operação eficiente: protegido com detector 
de janela aberta. O dispositivo muda automaticamente para o modo de proteção contra congelamento. Um cronômetro de retorno é 
integrado para o período intermediário ou em dias muito frios. 
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Dados técnicos 

Os dispositivos da série TRP são equipados com uma ampla gama de recursos, oferecendo tudo que você precisa para operar no banheiro. 
O programa semanal pode ser utilizado para completar o aquecimento e colocar o aquecimento na casa de banho quando quiser. Também pode ser 
usado em conjunto com o aquecimento de piso. Graças ao grande elemento de aquecimento de superfície, uma agradável radiação térmica está 
sempre disponível imediatamente ao toque de um botão, sem qualquer ruído. 
 

Referência TRP 100 W TRP 100 M 

   

Número de produto 375920 375930 

            

 EAN code 40 15627375925 40 15627375932 

   

Painel frontal Espelho Branco 

   

Potência 1000 W 1000  W 

   

 

Tensão de conexão 

 

1 / N/PE ~230 V, 50 Hz 

 
1 / N/PE ~230 V, 50 Hz 

   

 

Classe / grau de proteção. 

 

I, IP25 

 
I, IP25 

   

 

Dimensões em mm 

 

465 x 1088 x 113(250) 

 
465 x 1088 x 113(250) 
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                                                                                                                                                                                    Garantia 
Porque a transparência é importante 

Garantia legal 

O prazo de proteção oferecido pela garantia legal é de 2 anos, contados a partir da data que consta no talão de compra ou na nota fiscal, ou na guia 
de remessa se a entrega for posterior. A responsabilidade do vendedor por defeitos na mercadoria é regulamentado pelo Real Decreto Legislativo 
1/2007, de 16 de novembro, que aprova o texto revisto da Lei Geral de Defesa do Consumidor e do Utilizador. 
O comprador deve inspecionar o produto recebido uma vez recebido, o mais rápido possível, a fim de verificar se o produto está completo e funciona 
corretamente. A falta de conformidade detectada deve ser comunicada ao vendedor no prazo de dois meses após o seu conhecimento (artigo 123.º, 
n.º 5, do RD Legislativo 1/2007, de 16 de novembro). Se esta verificação / comunicação não for realizada, a mercadoria é considerada correta, 
exceto no caso de defeito oculto. O vendedor é responsável por qualquer falta de conformidade que apareça no prazo de dois anos a partir do 
momento da entrega. Salvo prova em contrário, presumir-se-á que a falta de conformidade que apareça nos seis meses após a entrega do produto, 
seja ele novo ou usado, já existia no momento da entrega da coisa, salvo quando essa presunção for incompatível com a natureza. do produto ou da 
natureza da falta de conformidade (artigo 123.º, n.º 1, n.º 2 do RD Legislativo 1/2007, de 16 de Novembro). Caso contrário, a mercadoria será 
considerada conforme. 

Garantia Comercial 5 anos 

Todos os radiadores elétricos NOBO by DIMPLEX, além de serem cobertos pela Garantia Legal, estão cobertos pela Garantia Comercial 
de 60 meses (5 anos). A Garantia Comercial é agregada, mas não substituída, a Garantia Legal de 24 meses, porém, tem direito do 
consumidor, nas condições previstas em lei. A duração, extensão territorial e modalidade de execução da garantia encontram-se 
indicadas no formulário próprio. 
 
Caso decida valer-se da Garantia Comercial, o cliente pode solicitar o Centro de Assistência Técnica autorizado mais próximo. 
 
ATENÇÃO: AS DESPESAS DE ENVIO PARA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO À CENTRAL DE ATENDIMENTO SÃO POR CONTA DO CONSUMIDOR 
POR TODOS OS SINAIS DE DEFEITOS RECEBIDOS DENTRO DE 7 DIAS DA ENTREGA, PAGAMOS OS CUSTOS DE ENVIO. 
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Os Radiadores Elétricos NOBO by Dimplex  são importados e distribuídos em Portugal exclusivamente por: 

 

Aquinergia- Climatização & Hidrosanitários 
 

Sede: Rua Quinta da Casinha 1, 3100-5, Pombal 
 

 
 

geral@aquinergia.com 
 

www.aquecedoresnobo.pt 
 

Telefone:  +351 931 150671 

 
 
 
 

Todos os direitos reservados. 
É proibida qualquer reprodução, total ou parcial, dos conteúdos incluídos neste documento, sem a autorização prévia por escrito da Saros Srl. 
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