
“Het streepje muziek 
maakt voor mij
het verschil!”

Alice

www.atlantic.be Maak van uw woning een oase van rust
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Home Solutions Premium:
een samenspel van 
de allernieuwste
toptechnologie
en een uitgepuurd design.



IK BEN KIESKEURIG, IN MIJN BADKAMER  
VERLANG IK EEN ULTIEM COMFORT

• Een ideale temperatuur in de badkamer
• Aangenaam warme handdoeken
• Snel een weldadig warmtegevoel dankzij de Boostfunctie waarmee  

u de temperatuur in amper 10 minuten met 4°C kunt laten stijgen
• Locatiegebaseerd*, altijd het actuele weer 

IK BEN KIESKEURIG, IK WIL EEN  
UNIEKE MUZIKALE ERVARING 

• Superieure geluidskwaliteit dankzij het  
geïntegreerde Cabasse-audiosysteem 2 x 10 W 
Kies uw geliefde muziek en regel het volume  
vanop uw smartphone

IK BEN KIESKEURIG, GEEN COMPROMISSEN 
OP HET VLAK VAN ENERGIEBESPARING

• Dankzij de Intelligente Sturing kan u tot 45% besparen op uw energiefactuur**
 De radiatoren leren uw levensritme kennen en memoriseren het, ze anticiperen op uw aan- en afwezigheden  

zodat u op elk moment van een aangename temperatuur kunt genieten, zelfs bij onvoorziene omstandigheden.
• Aanpasbaar programma 

Programma 

* Voor deze functie heeft u de Bridge Cozytouch nodig ** In vergelijking met een convector van de 1e generatie   

USB-poortWeer en tijd



“Mijn dagelijks pleziertje: 
mezelf mooi maken  
met heerlijke muziek  
op de achtergrond  
uit de Cabasse- 
luidsprekers.”

CONNECTED

ATLANTIC COZYTOUCH-APP*

• Ik bestuur mijn thermisch comfort waar en wanneer ik wil

• Ik beheer eenvoudig mijn afwezigheden

• Ik bekijk en analyseer mijn verbruik en mijn besparingen

* Voor deze functie heeft u de Bridge Cozytouch nodig



• 2 kleuren die in elke badkamer passen 
• Geïntegreerde Cabasse-luidsprekers 2 x 10W
• Connected en met functie Intelligente Sturing 
• Handige digitale bediening met weergave van de tijd en de 
weersomstandigheden 

• Geïntegreerde USB-poort voor het aansluiten van randapparatuur 
• 1750W vermogen en een ventilator die in amper 10 minuten de 
temperatuur met 4˚C kan verhogen

IK BEN KIESKEURIG, IK VERKIES
EEN STRAK EN ELEGANT DESIGN 
• Strak en welvend front, een vleugje elegantie in uw badkamer

• Twee handdoekstangen, waarvan één verplaatsbaar

• Open aan de zijkant, links of rechts, voor het makkelijk ophangen van uw handdoeken 

IK BEN KIESKEURIG,  
IK DURF KLEUR KIEZEN 
mat wit of antraciet, decoratief en origineel

“Serenis Premium,
brengt connected 
comfort en kleur
in mijn leven.”

Alice, Bordeaux.

Mat wit Antraciet



Opmerking: op hoogtes boven 1000 m kan het zijn dat Ventilo-modellen niet correct functioneren. Installatie niet aanbevolen
* In vergelijking met een convector van de 1e generatie

VERKRIJGBARE MODELLEN 

AFMETINGEN EN INSTALLATIEMATEN

CODES

MODEL VERMOGEN
(W)

L X H X DIKTE
(mm)

GEWICHT 
(kg) CODE

SERENIS PREMIUM 
MAT WIT

Stijl links 750 + 1000 550 x 1497 x 170 36 850435

Stijl rechts 750 + 1000 550 x 1497 x 170 36 850437

MODEL VERMOGEN
(W) WIT ANTRACIET

SERENIS 
PREMIUM

Stijl links 750 + 1000 850453 850453

Stijl rechts 750 + 1000 850454 850454

750 + 1000 W 750 + 1000 W

“Serenis Premium,
brengt connected 
comfort en kleur
in mijn leven.”

Alice, Bordeaux.
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- CAT C - Klasse II -  - 230 V - IP 24

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

Sturing



“Serenis, een streling voor 
het oog én voor het oor, 
dát is genieten!”

Alice, Bordeaux.



www.atlantic.be


