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MEINERTZ Kirkekonvektorer
Anvendelsesmuligheder
Med MEINERTZ kirkekonvektorer er 
det muligt at ophænge varmegiveren 
under eksisterende kirkebænke, så 
der etableres en jævn og behagelig 
varme i kirkerummet. 

Kundetilpassede løsninger
MEINERTZ kirkekonvektor er den 
mest fleksible, diskrete og æstetiske 
konvektor til montering under kirke-
bænke. Den er højtydende og produc-
eres med de anboringer, der kræves 
for at leve op til kravene til renovering 
af fredede bygninger. Samtidig kan de 
leveres i alle farver, og dermed inte-
greres diskret i bænkens konstruktion.

Produkt
MEINERTZ kirkekonvektorer bygger 
på MEINERTZ SkyLine, der fremstilles 
af 70 x 11 x 2,0 mm trykstabile stålrør. 
De placeres med en afstand af 13 mm 
uden påsvejsede metalplader mellem 
de vandførende rør.

Eksempler på specifikationer  er:

Type Højde (mm) Dybde (mm)
SL04        70        83
SL07        70      155
SL06        70      131
SL011        70      251
DSL07      140      155

Andre modeller og specifikationer 
kan anvendes. MEINERTZ rådgiver 
omkring valg af den rette konvektor.

Optimeret rørføring
Der skabes optimeret rørføring ved 
etablering af tvungen vandstrøm via 
integrerede skilleplader. Desuden 
holdes frem- og returløb i samme 
side. Det betyder, at rørføringen 
optimeres og kan holdes f.eks. 
langs væggene. Endvidere kan flere 
enkelte enheder sammenkobles, 
mens frem- og returløb stadig holdes 
langs væggene. Der er således ingen 
unødvendige rør at forholde sig til.

MEINERTZ har endvidere udviklet 
forskellige løsninger til at skjule 
rørføring og opnå usynlig tilslutning.

Kundetilpassede kirkebænkbeslag
MEINERTZ har et standardiseret 
kirkebænkbeslag, som ofte kan 
benyttes - og ellers udvikler vi et 
specielt til det enkelte projekt, hvor 
beslaget er tilpasset kirkebænkens 
konstruktion. 

Dimension
Dybde: Antal rør x (13 + 11) - 13 mm
Højde: 70 eller 140 mm
Længde: Max 6000 mm
Produktion på special mål er muligt.

Overfladebehandling 
MEINERTZ Kirkekonvektorer 
leveres i valgfri RAL-farve, uden 
farvetillæg. Det er således muligt at 
få konvektorerne, så de er nøjagtig 
tilpasset kirkebænkenes farve.

Garanti 
Der ydes 5 års garanti på fabrikations- 
og materialefejl under forudsætning 
af korrekt behandling og installation. 
Der tages forbehold for konstruktions- 
og målændringer betinget af den 
tekniske udvikling.

Vedligeholdelse 
MEINERTZ kirkekonvektorer er 
særdeles rengøringsvenlige. Der 
kan rengøres med et almindeligt 
rengøringsmiddel, der ikke indeholder 
slibemiddel. Ridser og skade i lak-
kens overflade kan repareres med 
traditionel vådmaling i spraydåse eller 
påført med tynd pensel. 

Rådgivning 
MEINERTZ følger hele processen 
fra idé-stadie til projektering over 
udførelsesfase og helt frem til den 
endelige aflevering. Den store erfaring 
med leveringer til kirkebygninger - 
opnået igennem en lang årrække med 
leveringer til både ind- og udland 
giver et trygt og sikkert forløb.


