
Maak van uw woning een oase van rust

CONNECTED RADIATOR    

Divali
Warmte en licht 
stijlvol gecombineerd







Met Divali, de uiterst energie-
efficiënte connected design 
radiator, heeft Atlantic een 
baanbrekend hoogstandje 
ontworpen. Geniet van een 
weergaloos comfortgevoel 
badend in sfeervol zacht licht.

Divali
Warmte en licht stijlvol gecombineerd 

PERFORMANTE RADIATOR 

•  Een zachte en natuurlijk aanvoelende warmte 
door het verwarmend frontpaneel 

•  Een gietijzeren verwarmingslichaam dat de 
warmte vasthoudt en ervoor zorgt dat de 
temperatuur in de ruimte constant blijft

• Made in France 



*In vergelijking met een convector van de 1e generatie       

STRAK EN ELEGANT DESIGN 

• Een elegante en stijlvolle radiator met 
welvende lijn en tweekleurige uitvoering 

• Keuze uit 3 modellen: Horizontaal, Verticaal en 
Plint zodat hij naadloos in elk interieur past

• Verkrijgbaar in 2 kleuren: mat wit en donkergrijs 

INTELLIGENTE RADIATOR 

• Dankzij de intelligente technologie houdt u uw 
verbruik onder controle waardoor u tot 45%* kan 
besparen op uw energiefactuur

> Connectiviteit: met de Cozytouch-app van   
Atlantic op uw smartphone of tablet bedient en   
programmeert u uw radiatoren op afstand 

>  AUTO-modus: dankzij de functie Intelligente 
Sturing leert de radiator uw levensritme kennen 
en memoriseren en past hij zijn werking aan uw 
gezin aan

• De connected radiatoren passen zich aan uw 
levensritme aan en communiceren met elkaar in 
dezelfde kamer 

• Openraamdetectie zodat er niet onnodig wordt 
verwarmd

• Gebruiksvriendelijk digitaal bedieningspaneel 
met ‘soft touch’ bediening

Atlantic Cozytouch
De app waarmee u uw radiatoren op afstand 
bedient. 

Om de Cozytouch-app van Atlantic te kunnen gebruiken, 
moet u de Cozytouch Bridge aanschaffen, deze 
aansluiten op uw internetbox en uw radiatoren koppelen.

•  Overal in huis uw verwarmings- en verlichtingscomfort 
regelen, waar en wanneer u wil

• Eenvoudigweg uw afwezigheden beheren
• Uw verbruik onder controle houden en besparen op uw 

energiefactuur



PRAKTISCH

Model Plint 
Slechts 30 cm hoog, 
ruimtebesparende oplossing, ideaal 
om onder een raam te plaatsen.

Verticaal model  
Door zijn geringe breedte van 
slechts 43 cm en zijn omkeerbaar 
bedieningspaneel, vindt hij 
overal een plaatsje.

Sfeermodus Detectiemodus Dimmodus

INNOVATIEVE VERLICHTINGSFUNCTIE

3 mogelijke verlichtingsfuncties, bedienbaar 
vanaf het toestel of via de smartphone dankzij de 
Cozytouch-app:

•  Sfeermodus: voor warme, gezellige avondjes

U kan het hele jaar door van de verlichtingsfunctie genieten, zelfs als het toestel is uitgeschakeld.

•  Detectiemodus: licht op als u langsloopt en 
biedt genoeg licht om uw weg te vinden in het 
donker

•  Dimmodus: voor een sereen gevoel in uw kamer  



Made in France
Divali wordt vervaardigd in onze fabrieken 
in La Roche-sur-Yon (85) en in Orléans (45)

*In vergelijking met een convector van de 1e generatie       

Divali Connected 
MODEL VERMOGEN

(W)
B X H
(mm)

DIEPTE 
(mm)

GEWICHT
(Kg)

CODE
WIT

CODE
GRIJS

Horizontaal

750 540 x 565

110

14 507608 507623

1 000 670 x 565 19 507609 507624

1 250 800 x 565 24 507611 507625

1 500 930 x 565 27 507613 507626

2 000 1 190 x 565 36 507614 507627

Verticaal

1 000

430 x 1 520 137

22 507616 507628

1 500 27 507617 507629

2 000 32 507618 507630

Plint

750 880 x 300

110

13 507619 507631

1 000 1 030 x 300 16 507621 507632

1 500 1 320 x 300 23 507622 507633

BRIDGE COZYTOUCH 001231

- CAT C - Klasse II -       - 230 V - IP 24

G

ARANTIE2 
JAAR**

ONDERDELEN
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