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Лирите, които добавят       
капка лукс в ежедневието

Искаме да ви вдъхновим с идеи как да съживите дома си, 
комбинирайки дизайн с функционалност.

Открийте иновациите ! Momento II™ е нашият нов и 
уникален продукт,  който ви дава възможност да 
контролирате и  настройте вашата лира през мобилното 
приложение - Pax Wireless.  Другата нова възможност е да 
поръчате вашата лира Pax във всеки цвят от палитрата 
NCS, за да създадете вашия предпочитан стил.  

Докато обмисляте как да организирате дома си, ние ще 
излизаме с все повече идеи, как практично и приятно да 
затоплите и подсушите вашите дрехи, хавлии и халати.

Pair us!
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Лири за баня 
с електрически нагревател, централно водно отопление или комбинирано
Електрическия нагревател с Momento II™ и радиаторния термостат.

25  Positiv

21  Nice  24  Climb  

8-9

19 Saz

22  Tamburin 

20  Lyra  

Електрически
лири за кърпи
с електрически нагревателен кабел

Внимание:  Показаните размери може да варират от истниските.  Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.  Pax 
не носи отговорност за проблеми, възникнали при не следване на инструкциите.

28 Limbo с  Momento II™

Легенда на символите

40 Flex I  с или без Momento II™ 42 Flex U  с или без Momento II™

36 Samba  с или без таймер

Опции и 
аксесоари:

Лимитирана 
Серияn

Ново
НОВО

НОВО НОВО

06  Momento II™  
Умен таймер 

10  Norte вентилатор за баня 

11   Изберете цвета на лирата

48   Електрически 
нагреватели  

НОВО!

НОВО!

НОВО

НОВО

16 Mandolin  

НОВО

30 Velvet  on/off,
с опция LED 

36 Tango  с или без таймер36 Salsa  с или без таймер

New 
timer!

18  Gamba

НОВО

23 Cello

Pax_Miljö_Skärgård.psd

Cadfocus form & design

Bildmaterial avsett för kommunikation mellan Cadfocus form & design AB och uppdragsgivare. Får ej delas eller vidarebefordras till tredje part. 1
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180°

Електрическа и водна лира

Лира за хавлии               

Централно отопление 

Momento II™

Неръждаема стомана

Избор на цвят  NCS 

 Въртящи се на 180°
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Momento II™
– уникален таймер с управление чрез
мобилно приложение
С Pax Momento II™, вашата лира ще работи само когато има нужда, така че 
вие ще спестите реално от разходите за електричество, без да се лишите 
от ежедневния си комфорт.  Momento II™ притежава редица смарт 
функции, с които вие ще подобрите климата в дома си и ще направите 
по- лесно вашето ежедневие. 
Как работи Momento II™
Momento II™ви дава възможност сами да определите периодите на работа на 
лирата. Можете да конфигурирате различни периоди на работа чрез 
бутоните на устройството или чрез мобилното приложение Pax Wireless. То 
ви позволява да контролирате  мощността на електрическия нагревател и да 
използвате лирата само когато имате нужда от нея. Ако имате и вентилатор 
Pax Norte, когато неговия сензор усети влага автоматично подава сигнал към 
лирата и тя се включва. Когато взимате душ, вентилаторът и лирата ще се 
активират автоматично.

Свети в червено, 
когато лирата загрява.

Свети в синьо, когато е свързанана с 
мобилен телефон с Bluetooth.

Индикиращата лампа не свети, 
когато лирата е изключена .

Новия таймер с 
уникални функции.

Moment     II™

 Pax Wireless  може да се свали от App Store или Google Play. Виж pax.se за повече 
информация относно Momento II™.

WallFix™ -  
по-лесен монтаж

Всички лири PAX с Momento таймер се предлагат с WallFix. Това е  
кутията за електрическо свързване, която се отделя от таймера Momento, 
за да улесни монтажа на лирата на стената.

1. Монтирайте WallFix™ на стената.
2. Изпълнете електрическото свързване.
3. Поставете електрическата лира и прикрепете към стената.

Готово! Няма как да е по-лесно.



9

НОВО! Лимитирана 
серия
- продукти с уникален
дизайн за нашата 20
годишнина
За 20 години  (1998-2018), Pax разработи, произведе и 
продаде много различни и висококачествени лири. Ние 
искаме да отпразнуваме този факт, като предложим 
уникалната ни лимитирана серия. Избрахме F  lex U   и Flex I 
от всичките ни топ продукти и добавихме новата серия 
Limbo.
И трите модела ще се предлагат в цветови опции - Мед, 
Злато и Черен Мат (само закачалките на Limbo ще бъдат 
хром). Лимитираната серия ще бъде представена разбира 
се, с новия таймер Momento II, с опция за свързване с 
вентилатора P           ax Norte.

С нашата лимитирана серия и 
Momento II, ние показваме 
нашата иновативност и 
доказваме, че технологиите 
могат да бъдат в хармония с 
цветовете и дизайна.

Лимитираната серия ще се 
предлага през цялата 2018 
година.

ГОРЕ В ЛЯВО
Flex U в цвят мед, 3 ребра 
и Momento II. 
Изберете между 2-5 ребра  и 655 
мм ширина.

ДОЛУ В ЛЯВО
Flex I в цвят злато, 
4 ребра и Momento II. 
Изберете между 2-6 ребра.

ДЯСНО
Новото Limbo в цвят черен мат с 
закачалки в хром.

ДОЛУ В СРЕДАТА
Новото Momento II  
в цвят черен мат.

Limited
EditionLimited
Edition
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L
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НОВО! Лирите вече се 
предлагат с N CS цветови 
опции

Почти всички лири Pax могат да 
бъдат поръчани в различни цветове, 
така че да паснат на банята ви. Това  
позволява, всички помещения, в 
които имате лири, да бъдат 
проектирани така, както на вас ви 
харесва и цветовете на лирите 
идеално да се впишат в цялостния 
интериорен дизайн на жилището ви. 

Ние използваме цветовата система  
NCS и можем да ви предложим най- 
популярните цветове с прахово 
боядисване. За повече информация 
се обърнете към официалния ни 
сайт, pax.se .

Моля, обърнете внимание, че 
крепежните елементи и 
електрическите елементи, винаги са 
в цвят хром. 

Търсете този 
символ, той 
значи че тази 
лира може да 
се поръча в 
NCS цвят по 
ваш избор.

TR-i в цвят NCS 
тюркоаз 4020-B30. Mandolin цвят NCS тъмно 

синьо 7502-B.

Pax Norte 
- иновативен във всеки
детайл
Pax Norte® е автоматичен вентилатор 
за баня, за който не е нужен външен 
ключ.  Фабрични настройки, му 
позволяват да работи веднага след 
като направите електрическото 
свързване в най-оптималния режим. 
Сензорите за светлина и влага 
управляват  работата на вентилатора.

Ако искате да промените 
настройките или да използвате 
вентилатора и за други цели, можете 
да изтеглите мобилното приложение 
Pax Wireless. Чрез него можете да 
използвате допълнителни функции 
като, календар, boost, или да 
промените дебита и времето на 
работа при сензорите за светлина и 
влага.

Чрез приложението, вентилаторът 
може да се свърже с всяка една лира, 
на която има поставен  Momento II™ 
таймер и да я включи автоматично, 
когато сензорът за влага се активира.

Напълно автоматичен вентилатор с опция 
за настройки от мобилно приложение.
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Лири за 
баня 

– електрически,
водни или комбинирани

Комбинираните Pax лири работят на 
вода, независимо дали ще използвате 
електрическите нагреватели  Momento II™ 
или или топлата вода на локалното или 
централно отопление, като за целта на 
второто трябва да монтирате съответните 
винтили. 
Комбинираните Pax лири са фабрично 
тествани да издържат налягане  10 Bar и 
могат да се използват в затворени системи
за отопление. Не ги използвайте, ако 
топлата вода минава през бойлер за 
питейна вода.  
Ако инсталирате едновременно 
електрически нагревател и радиаторен 
винтил, то ще можете да ползвате лирата 
и когато централното отопление е спряно. 
По този начин ще предотвратите 
конденза в банята, дори и през топлите 
летни месеци. 
През тази година, имаме ново 
предложение за вас, да можете да 
поръчате лирите в цвят NCS. Прочетете 
повече на страница 11. 

И нагревателния елемент с Momento II™ таймер, и радиаторните 
термостати се продават отделно.
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стоков код Модел Материалl Макс. налягане Мощност * широчина mm Височина mm

24-4206 Mandolin 3, 250×1400 Неръждаема стомана 10 bar 175 W 250 1400

24-4207 Mandolin 4, 350×1400 Неръждаема стомана 10 bar 225 W 350 1400

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Mandolin 
– стои чудесно в
спалнята, хола, банята,
кухнята или където и да я
поставите

Mandolin е една изключителна лира, която е подходяща 
както за вашата кухня, така и за спалнята, хола или 
банята.

 Състои се от правоъгълни вертикални елементи, всеки 
един има закачалка, за различни кърпи, халати и дрехи.

Лирата Mandolin е също така перфектна като 
атрактивен и малко екстравагантен радиатор, който 
може да се постави във всяко поме-щение. Ако решите 
да я поставите в кухнята, ще ви даде не само усещане за 
лукс, а и отлично място да подсушите кърпите. 

350 × 1400 mm250 × 1400 mm
Mandolin 200x1400

100

200

250

1
4
0
0

Mandolin 300x1400

1
4
0
0

100

300

350

Показаните размери 
може да варират от 
истниските.  Не 
пробивайте дупки в 
стената, преди да 
видите размерите на 
вашата лира.

Лира за баня
Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Mo-
mento таймер, или от водното 
отопление

Широчина 
Височина 
Покритие 
Материал 
Връзка   

250 или 350 мм
1400 мм
хром
неръждаема стомана 
от долната страна, ляво или 
дясно

В кутията Без вода, с монтажни скоби, 
дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен 
клапан.
Размер на резбата    1/2 “
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Saz 
– уникален дизайн
с усещане за СПА

Saz беше специално разработена за 
Grand Hotel в Стокхолм. Комбинацията 
от заоблена горна част и удобни на-
пречни елементи, правят лирата Arc 
много подходяща за класически 
премиум бани. 

 Закачете вашия халат и докато се 
наслаждавате на го-рещата вана, лирата 
ще го затопли приятно за вас.

Saz 340x1500

1
5

0
0

340

372

100

Стоков код Модел Материал Макс. налягане Мощност * широчина, mm височина, mm

24-4401 Saz 370x1500 Неръждаема стомана 10 bar 100 W 370 1500

Gamba 

Стоков код. Модел Материал Макс. налягане Мощност* широчина, mm Височина, mm

24-5102 Gamba 600×900 Неръждаема стомана 10 bar 150 W 600 900

Gamba 600x900

9
0

0

120

160

600

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48 * отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

600 × 900 mm

372 × 1500 mm

– стилен дизайн с
отворени ребра

Gamba притежава уникален дизайн, с 
прави ребра, отворени в краища-та, 
които  могат да бъдат от ляво или дясно 
– изборът е изцяло ваш!

 Има и практични закачалки като 
аксесоар: лесни за монтаж и перфектни 
за закачване на малки кърпи.

Показаните размери може 
да варират от истниските.  
Не пробивайте дупки в 
стената, преди да видите 
размерите на вашата лира.

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Лира за баня
 Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Mo-
mento таймер, или от водното 
отопление.

Широчина 
Височина 
Покритие 
Материал 
Връзка   

370 мм
1500 мм
хром
неръждаема стомана
от долната страна, ляво или 
дясно

В кутията Без вода, с монтажни скоби, 
дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Лира за баня
 Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Mo-
mento таймер, или от водното 
отопление

Широчина 
Височина 
Покритие 
Материал   

600 мм 
900 мм 
хром
неръждаема стомана 

Връзка   от долната страна, ляво или 
дясно

В кутията Без вода, с монтажни скоби,  
дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен 
клапан.
Размер на резбата    1/2 “

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен 
клапан.
Размер на резбата    1/2 “
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Lyra 

Стоков код. Модел Материал Макс. налягане Мощност* Широчина, mm Височина, mm

24-4008 Lyra 500×800 Неръждаема стомана 10 bar 75 W 500 800

24-4009 Lyra 500×1200 Неръждаема стомана 10 bar 125 W 500 1200

470

502

1
2

0
0

Lyra 470x1200

100

470

502

8
0
0

Lyra 470x800

100

Nice 
– класическа лира с обли елементи

Nice е класическа лира тип „стълба“, която е много лесна за позициониране, 
благодарение на изчистената си форма и практичен формат. Тази лира има 
широко приложение – както за дома ви, така и за вилата. Достатъчното 
разстояние между ребрата прави поставянето на кърпата лесна задача.

Стоков код. Модел Материалl Макс. налягане Мощност* Широчина, mm Височина, mm

0500/1000/RRC Nice 500×1000 стомана, хром 10 bar 150 W 500 1000

74

112

8
8

0
1

1
4

6
0

 30 
 500 

 1
0

0
0

 

 1
1

1
0

 

 2
0

 

 374 
 63 

 522 

74

112

8
8

0
1

1
4

6
0

30
 500

1
0

0
0

1
1

1
0

2
0

374
63

522

500 × 1000 mm

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

500 × 800 mm
500 × 1200mm

– стилна

Lyra е елегантна и минималистична. Със своите квадратни 
ребра от неръждаема стомана, лирата има модерен вид.
Lyra няма да се натрапва в интериора, а ще добави само 
щипка лукс, за да  придаде завършеност.

Показаните размери може 
да варират от истниските.  
Не пробивайте дупки в 
стената, преди да видите 
размерите на вашата лира.

Лира за баня
Отопление Пълна с вода. Загрява се

от електрическия нагревател
на PAX с Momento таймер, 
или от водното отопление.

Широчина  500 мм
Височина   1000 мм
Покритие   Хром 
Материал   Стомана 
Връзка   От долната страна, 

ляво или дясно.
В кутията Без вода, с монтажни скоби, 

дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен 
клапан.
Размер на резбата    1/2 “

Показаните размери може 
да варират от истниските.  
Не пробивайте дупки в 
стената, преди да видите 
размерите на вашата лира.

Лира за баня
 Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Momento 
таймер, или от водното 

отопление
Широчина  500 или 600 мм
Височина   800  или 1200 мм
Покритие   Хром или мат
Материал   Неръждаема стомана 
Връзка   От долната страна, 

ляво или дясно.
В кутията Без вода, с монтажни скоби, 

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен 
клапан.
Размер на резбата    1/2 “

дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан
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Tamburin 
– висок клас и
модерен дизайн

Стоков код. Модел Материал Макс. налягане Мощност* Широчина, mm Височина, mm

24-4018 Tamburin 500×800 Неръждаема стомана 10 bar 75 W 500 800

24-4019 Tamburin 500×1200 Неръждаема стомана 10 bar 125 W 500 1200

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

500 × 1200 mm

100

470

502

1
2

0
0

Tamburin 470x1200

Cello 
– елегантна лира
със заоблени ребра

Стоков код Модел Материал Макс. 
налягане Мощност* Широчина mm Височина mm

24-4700 Cello 530×700 Неръждаема стомана 10 bar 75 W 530 700

24-4701 Cello 530×1000 Неръждаема стомана 10 bar 125 W 530 1000

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Cello 500x1000

150

500

532

1
0

0
0

Tamburin има заоблени ребра, които 
създават усещане за мекота. Разстоя-нието 
между хоризонталните елементи прави 
оставянето и вземането на кърпата много 
лесно.

470

502

8
0

0

Tamburin 470x800

100

500 × 800 mm

530 × 700 mm

Cello 500x700

150

500

532

7
0

0

Cello има заоблени напред напречни 
релси, които осигуряват 
допълнителна площ за отопление. 

530 × 1000 mm 
Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Лира за баня
 Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Momento 
таймер, или от водното 
отопление.

Широчина  500 мм
Височина   800  или 1200  мм
Покритие   Хром или мат
Материал   Неръждаема стомана 
Връзка   От долната страна, 

ляво или дясно.
В кутията Без вода, с монтажни скоби, 

дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически 
нагревателен елемент с таймер, 75/125 W 
и/или радиаторен клапан.
Размер на резбата    1/2 “

Лира за баня
 Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Momento 
таймер, или от водното 
отопление.

Широчина  530 мм
Височина   700  или 1000  мм
Покритие   Хром 
Материал   Неръждаема стомана 
Връзка   

В кутията 

От долната страна, 
ляво или дясно.
Без вода, с монтажни скоби, 
дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически 
нагревателен елемент с таймер, 75/125 W 
и/или радиаторен клапан.
Размер на резбата    1/2 “
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Positiv 
– заоблени
ребра с повече
пространство за
кърпи

Стоков код. Модел Материал Максимално налягане Мощност * Широчина, mm   Височина, mm

24-4600 Positiv 530×700 Неръждаема стомана 10 bar 75 W 530 700

24-4601 Positiv 530×1000 Неръждаема стомана 10 bar 125 W 530 1000

Positiv 500x1000

500

532

1
0

0
0

100

Positiv 500x700

500

532

7
0

0

100

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

Climb
– класически модел,
хром или бял

500 × 1000 mm 500 × 1400 mm 

Стоков код Модел Материал Макс. налягане Мощност * Широчина, mm Височина, mm

24-5206 Climb 500×1000, хром Стомана, хром 10 bar 175 W 500 1000

24-5202 Climb 500×1000, бял Стомана, хром 10 bar 175 W 500 1000

24-5204 Climb 500×1400, хром Стомана, хром 10 bar 250 W 500 1400

24-5200 Climb 500×1400, бял Стомана, хром 10 bar 250 W 500 1400

500

380

1
0

0
0

1
1

0
1

3
0

515

500

380

1
4

0
0

1
1

0
1

3
0

515

* отнася се за ел. нагревател, виж стр. 48

530 × 700 mm 530 × 1000 mm 

Climb има формата на класическа стълба 
с леко заоблени ребра. Наличието на по-
голям брой ребра спомагат за 
топлообмена, така че спокойно можете 
да замените старото си отоплително тяло 
с тази лира.

Positiv има заоблени напречни и 
вертикални релси, които осигуряват 
допълнителна площ за отопление. 

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Показаните 
размери може да 
варират от 
истниските.  Не 
пробивайте дупки в 
стената, преди да 
видите размерите 
на вашата лира.

Лира за баня
 Отопление       Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Momento 
таймер, или от водното 
отопление.

Широчина  500 или 600 мм
Височина   
Покритие   

Материал   
Връзка   

1000  или 1400  мм
Хром или бяло прахово 
боядисване 
Стомана 
От долната страна, 
ляво или дясно.

В кутията Без вода, с монтажни скоби, 
дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 150 W и/или радиаторен 
клапан.
Размер на резбата    1/2 “

Лира за баня
 Отопление Пълна с вода. 

Загрява се от електрическия 
нагревател на PAX с Momento 
таймер, или от водното 
отопление.

Широчина  530 мм
Височина   700  или 1000  мм
Покритие   Хром или мат
Материал   Неръждаема стомана 
Връзка   

В кутията 

От долната страна, 
ляво или дясно.
Без вода, с монтажни скоби, 
дюбели и винтове, тапи и 
предпазен клапан

Изисква се:
Pax Momento II електрически нагревателен 
елемент с таймер, 75/125 W и/или 
радиаторен клапан.
Размер на резбата    1/2 “
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Електрически 
лири за 
хавлии

Pax електрическите лири за хавлии 
имат ефективни, двойно 
изолирани електрически кабели, 
вградени вътре в самите лири. 
Голяма част от тях имат таймер 
Momento II™, чийто функции 
могат да ви спестят до 75% разходи 
за електричество.  Прочетете повече 
за Momento II™ на страници 6–7.  
Всички лири имат S маркировка и 
влагозащитеност IP44.

Повечето могат да бъдат поръчани 
и в цвят NCS, според вашето 
желание. Обърнете внимание на 
символа за цвят до всяка една лира 
и прочетете повече на страница 11. 
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Limbo 
– Лека и
компактна

Стоков код Модел Material Мощност Широчина, mm Височина, mm

3550-1 Limbo, хром, Momento II™ Хромирана стомана 24 W 50 1400

3550-2 Limbo, бяло/хром, Momento II™ Хромирана стомана 24 W 50 1400

Ново

Limbo е електрическа лира за хавлии с 
елегантен дизайн. Със своя размер от  
5×140 cm, тя е много лесна за 
позициониране. Можете да избирате 
между два основни цвята- изцяло хром 
и хром с беле елементи. 

Limbo 112x1402

112

1
4
0
2

230 V AC 50 Hz, Class II (двойно изолиран, без заземяване)   IP44   

Показаните размери може 
да варират от истниските.  
Не пробивайте дупки в 
стената, преди да видите 
размерите на вашата лира.

Електрическа лира
Отопление 
Мощност 

електрически нагревател.
100-140 W

Широчина 50 мм
Височина 
Покритие 

Материал 

1400 мм
хром и хром с бели елементи
  
Стомана

В кутията с електрически кабел 
без щепсел

Модел       С Momento II таймер
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Velvet
– уникална дизайнерска
лира, с опция
LED осветление

Velvet е уникална лира за кърпи с нежен, заоблен 
алуминиев профил. Благодарение на тънкия си и 
издъл-жен дизайн, този модел е подходящ за 
монтаж и в ограничени пространства. 
 Velvet се предлага и с дискретна LED светлина, 
която подчертава елегантния и дизайн и може да 
бъде използвана и като нощно дежурно 
осветление. Предлагаме и четири цвята: бял лак, 
черен, сребро и шампанско.
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1
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Стоков код Модел Кабел/щепсел Материал Мощност Широчина, mm Височина, mm

22-3501 Velvet 1030 silver Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3502 Velvet 1030 silver, LED strip Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3503 Velvet 1030 black Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3504 Velvet 1030 black, LED strip Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3505 Velvet 1030 champagne Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3506 Velvet 1030 champagne, LED strip Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3529 Velvet 1030 glossy white Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3528 Velvet 1030 glossy white, LED strip Cable Aluminium 85 W 210 1030

22-3507 Velvet 1430 silver Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3508 Velvet 1430 silver, LED strip Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3509 Velvet 1430 black Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3510 Velvet 1430 black, LED strip Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3511 Velvet 1430 champagne Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3512 Velvet 1430 champagne, LED strip Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3530 Velvet 1430 glossy white Cable Aluminium 115 W 210 1430

22-3527 Velvet 1430 glossy white, LED strip Cable Aluminium 115 W 210 1430

230 V AC 50 Hz, Class I (със заземяване).  IP44   

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Електрическа лира
Отопление 
Мощност 

електрически нагревател.
100-140 W

Широчина 210 мм
Височина 
Покритие 

Материал 

1030 или 1430 мм
сребро, шампанско, бял лак 
или черен  
алуминий

В кутията с електрически кабел 
без щепсел

Модел
С или без LED осветление
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Flex I 

560

55

3
3

0

2
5

2
1

1
2

5
6

,5

560

55

4
2

0

3
4

5
1

1
2

5
6

,5

560

55

5
1

0

4
2

9
1

1
2

5
6

,5

560

55

6
0

0

5
1

8
1

1
2

5
6

,5

560

55

6
8

5

6
0

6
1

1
2

5
6

,5

– въртящи се елементи
с опция за Memento II™

Flex I има няколко въртящи елемента, независими един от 
друг, за  по-оп-тимален изсушаващ ефект и заема минимално 
пространство. Подвижните елементи са прави и поставянето 
на хавлии е много лесно. 

 Flex I е налична в няколко варианта. Изберете модел с 2-6 
независимо въртящи се на 180 градуса части и може да 
поставите елементите в ляво или в дясно.

560 × 330 mm 

560 × 510 mm 560 × 685 mm

560 × 420 mm 

560 × 600 mm

Стоков код. Модел
Кабел/
щепсел Материал Мощност Широчина, mm Височина, mm

25-2010 Flex I 2/550, въртяща Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 20 W 560 330
25-2015 Flex I 2/550, въртяща Аксесоар Хромирана стоманаl 20 W 560 330
25-2011 Flex I 3/550, въртяща Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 30 W 560 420
25-2016 Flex I 3/550, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 30 W 560 420
25-2012 Flex I 4/550, въртяща Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 40 W 560 510
25-2017 Flex I 4/550, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 40 W 560 510
25-2013 Flex I 5/550, въртяща Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 50 W 560 600
25-2018 Flex I 5/550, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 50 W 560 600
25-2014 Flex I 6/550, въртяща Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 60 W 560 685
25-2019 Flex I 6/550, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 60 W 560 685

230 V AC 50 Hz, Class II (войно изолиран, без заземяване)   IP44   

180°

Показаните размери може да варират от истниските.  Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Електрическa лирa за хавлии
Отопление електрически нагревател.
Мощност 20-60W
Широчина 
Височина 

560 мм
Flex I с 2 елемента 330 мм
Flex I 3 елемента 420 мм

Покритие 
Материал 
Връзка  

Функция 

Модел 

Flex I 4 елемента 510 мм
Flex I 5 елемента 600 мм
Flex I 6 елемента 685 мм
хром
стомана
От долната страна. Скрита. 
С опция за извеждане на кабел 
с щепсел. (виж аксесоарите долу)
самостоятелни  въртящи 
елементи на 180 градуса
С Momento II таймер
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Flex U 
– разпознаваем дизайн
с Memento II™  

Flex U предлага разнообразие; U образните елементи могат да бъдат 
завър-тани на 180 градуса индивидуално и по този начин кърпите ще 
се сушат по-лесно, без да си пречат. 

 Можем да избираме лири с различна широчина – 455 мм или 655 мм, 
и между 2-5 подвижни елемента. За да бъде по-икономична вашата 
лира, ние ви препоръчваме да използвате Momento таймер. 

455 × 560 mm
655 × 560 mm

455 × 760 mm
655 × 760 mm

455 × 960 mm 
655 × 960 mm

455 × 1160 mm  
655 × 1160 mm

IСтоков код Модел Кабел/щепсел Материал Мощност Широчина, mm Височина, mm

25-1010 Flex U 2/450, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 28 W 455 560

25-1014 Flex U 2/450, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 28 W 455 560

25-1011 Flex U 3/450, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 41 W 455 760

25-1015 Flex U 3/450, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 41 W 455 760

25-1012 Flex U 4/450, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 55 W 455 960

25-1016 Flex U 4/450, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 55 W 455 960

25-1013 Flex U 5/450, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 69 W 455 1160

25-1017 Flex U 5/450, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 69 W 455 1160

25-1020 Flex U 2/650, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 43 W 655 560
25-1024 Flex U 2/650, въртяща Аксесоар Хромирана стоманаl 43 W 655 560
25-1021 Flex U 3/650, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 64 W 655 760
25-1025 Flex U 3/650, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 64 W 655 760
25-1022 Flex U 4/650, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 85 W 655 960
25-1026 Flex U 4/650, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 85 W 655 960
25-1023 Flex U 5/650, въртяща  Momento II™ Аксесоар Хромирана стомана 106 W 655 1160
25-1027 Flex U 5/650, въртяща Аксесоар Хромирана стомана 106 W 655 1160
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230 V AC 50 Hz, Class II (двойна изолация, без заземяване)   IP44   

180°

Показаните размери може да варират от истниските.  Не пробивайте дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

Електрическa лирa за хавлии
Отопление 
Мощност 

електрически нагревател.
28-106W

Широчина 
Височина 

Покритие 
Материал 

455 или 655 мм
Flex U с 2 елемента 560 мм
Flex U с 3 елемента 760 мм
Flex U с 4 елемента 960 мм
Flex U с 5 елемента 1160 мм
хром  
стомана

Връзка 

Функция 

Модел 

От долната страна. Скрита. 
С опция за извеждане на кабел с 
щепсел. 
самостоятелни  въртящи 
елементи на 180 градуса
С Momento II таймер
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Samba
– висококачествен дизайн
Лира с дизайн, неподвластен на времето. Леко извитите ребра създават чувство за 
мекота и наслада. Направени от неръждаема стомана, за дълъг и качествен живот.

Salsa
– модерна класика
Лира тип „стълба“ с обли ребра, леко извити. Направена от неръждаема стомана, 
Eliot е класика с модерен привкус и качество надхвърлящо цената .

Tango
– правоъгълен дизайн
Лирата, която всички ще забележите благодарение на своя елегантен 
дизайн с квадратни ребра, изработена от полирана неръждаема стомана 
от най- високо качество. Голямото разстояние между елементите 
максимално улесняват изсушаването на кърпите.

230 V AC 50 Hz, Class I (необходимо заземяване).  IP44   
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540 × 700 mm 

Вече с нова 
функция 
Таймер

• On / Off 

• Таймер (1–12 hours)
• Всекидневен таймер

(1–12 hours)

450 × 700 mm 

540 × 700 mm 

Стоков код. Модел Материал Мощност Широчина, mm Височина, mm

3708-1 Salsa 540×700, timer Неръждаема стоманаl 55 W 540 700

3708-2 Samba 450×700, timer Неръждаема стоманаl 40 W 450 700

3708-3 Tango 540×700, timer Неръждаема стоманаl 50 W 540 700

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Показаните размери може да варират от 
истниските.  Не пробивайте дупки в стената, 
преди да видите размерите на вашата лира.

Електрическа лира за хавлии
Отопление 
Мощност 
Широчина 
Височина 
Покритие 
Материал 
Връзка 

електрически нагревател 
55W
540 мм
700 мм   
лак  
неръждаема стомана
Долу в дясно. Скрита. С опция за 
извеждане на кабел с щепсел. 

Електрическa лирa за хавлии
Отопление електрически нагревател
Мощност 40W
Широчина 450 мм
Височина 700 мм   
Покритие лак  
Материал неръждаема стомана
Връзка Долу в дясно. Скрита. 

С опция за извеждане на 
кабел с щепсел. 

Електрически лири за кърпи
Отопление 
Мощност 
Широчина 
Височина 
Покритие 
Материал 
Връзка 

електрически нагревател.
50W
540 мм
700 мм   
лак  
неръждаема стомана
Долу в дясно. Скрита. С опция за 
извеждане на кабел с щепсел. 

Mambo 668
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– с достатъчно 
място за по- 
големи кърпи

Mambo е лира за хавлии със заоблени 
форми. Направена е от неръждаема 
стомана и с дизайн, който позволява 
лесното поставяне и на големи кърпи 
и хавлии. 

Електрическа лира за кърпи
Нагревател
Мощност  
Широчина 
Височина 
Покритие 
Material 

електрически кабел.
 50 W
700 mm
540 mm
Лак
 Неръждаема стомана

Ел. връзка   Скрита, фиксирана, в дясно        
долу. 

Аксесоар опция кабел със щепсел
8340-3 

700 × 540 mm 

Показаните размери може да варират от истниските.  Не пробивайте 
дупки в стената, преди да видите размерите на вашата лира.

3707-4 Mambo 700×540 Неръждаема стоманаl 50 W 700 540
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Стоков код. Модел Кабел /щепсел Материал Мощност
28-1010 Нагревател с таймер Momento II™, 75 W Аксесоар Цинк 75 W
28-1011 Нагревател с таймер Momento II™, 100 W Аксесоар Цинк 100 W
28-1012 Нагревател с таймерMomento II™, 125 W Аксесоар Цинк 125 W
28-1013 Нагревател с таймер Momento II™, 150 W Аксесоар Цинк 150 W
28-1014 Нагревател с таймер Momento II™, 175 W Аксесоар Цинк 175 W
28-1016 Нагревател с таймер Momento II™, 225 W Аксесоар Цинк 225 W
28-1017 Нагревател с таймер Momento II™, 250 W Аксесоар Цинк 250 W

Електрически нагреватели за 
комбинираните лири
с Memento II™ таймери

230 V AC 50 Hz, Class II (двойно изолиран, без заземяване)   IP44   
Внимание IP сертификата се отнася само за електрическите елементи на лирите за кърпи и комбинираните лири, при спазване на изискванията за ел. захранване

1. Мога ли сам да си инсталирам ли-
рата?

Ако вашата лира е снабдена с кабел и 
щепсел, фабрично поставени, то вие 
можете и сам да я инсталирате, но само 
ако контакта е извън зона 1(ви-жте 
основните изисквания за жилищ-но 
строителство).

Ако лирата е предназначена за скрит 
монтаж или изисква водно свързване, то 
монтажа трябва да се извърши от 
квалифицирани кадри- електротех-ник и 
водопроводчик.

Препоръчваме ви да се консултирате 
винаги с професионалист, преди да 
вземете решение относно монтажа.

2. Какъв вид  лира ще е подходяща за
мен?

Ако искате да ползвате лирата само за 
сушене на хавлии, то имате нужда само 
от електрическа и можете да из-берете 
от богатия асортимент на PAX.

Ако искате лирата да ви служи освен за 
сушене, така и за отопление, то то-гава 
ние ви препоръчваме някои от 
комбинираните варианти- на ток и 
свързани към радиаторната система. 
Предварително трябва да знаете каква 
мощност ви е необходима, за да загреете 
помещението, и след това трябва да 
изберете правилния размер.

3. Мога ли да монтирам лирата на
обратно, с горната част надолу?

Не! Нашите продукти трябва да се 
монтират по определен начин. При не-
правилен монтаж има опасност уре-дите 
да не работят така, както са пред-видени. 
Винаги се консултирайте с 
квалифициран специалист, ако не се 
чувствате сигурни в нещо.

4. какво представлява С-С разстоя-
нието?

Това е разстоянието между центъра на 
захранващите тръби и отворите за 
крепежните дюбели.

5. Какво означава комбинацията
между водни и електрически?

Ако имате водна лира, вие лесно мо-
жете да я инсталирате към водния ци-
къл на парното ви посредством радиа-
торен клапан. Но, също така, би било 
добра идея да поставите и допълни-
телно електрическо отопление, което да 
използвате за сушене на кърпи през 
летните месеци, когато парното е из-
ключено.

6. Колко вода да напълня в лирата при
инсталирането и?

Напълнете лирата с вода до последно-то 
(най-горно) ребро, като водата трябва да 
стигне до половината на ре-брото. 
Трябва да знаете, че ако водата е по-
малко, това може да навреди на-
гревателната част, а ако е твърде мно-го, 
няма да има място за компенсира-не на 
температурното разширяване на водата.

Винаги се консултирайте с квалифи-
циран техник.
* Water expands when heated. Leave the air valve open 
the first time you heat up your towel warmer to the its 
maximum temperature (approx. 60–65°C). Close the 
valve when the warmer has reached its maximum 
temperature.

7. Какво представляват отворените
отоплителни системи?

Тези системи се срещат рядко. При тях 
питейната топла вода и водата за 
отопление циркулират в един кръг.

PAX стриктно спазват наредбите за 
ползване на водата и не препоръчват 
използването на лирите, при наличие на 
такива системи, с цел да се избегнат 
рисковете с размножаването на 
бактерията  legionella и други фактори, 
заплашващи здравето на хората. . 

8. Какво би станало с моя уред при
токов удар?

Ако имате лира с таймер Momento, то 
програмираните настройки ще изчез-нат 
и уреда ще се върне към фабрич-ните си. 
Продуктите без Momento ще продължат 
работа в момента в който 
електрозахранването се възстанови.

9. Защо да избера Momento?

Защото Momento ще позволи на лира-та да 
работи съобразно вашите кон-кретни нужди 
и може да намали кон-сумираната енергия до 
75%. Momento е уникален заради своята 
функция таймер, която лесно се акти-вира с 
едно натискане на бутона и след 6 часа работа 
на нагревателя, ав-томатично се изключва.

Momento има също така и функция па-мет, 
което позволява на лирата да се включва и 
изключва всеки ден, в оп-ределено време за 
два часови интерва-ла.

Има Wallfix™ конекторна кутия за по-лесно 
инсталиране.

10. Какво представляват IP зоните?

При инсталиране на електрически уред във 
влажни помещения, винаги трябва да се 
съобразяваме с IP кода на всеки уред относно 
работата му и сте-пента на защита срещу 
влага и прах. Обикновено има три IP кода. 
Винаги се консултирайте с професионалист 
преди инсталиране.

11. Какво трябва да знам при избор на
радиаторен клапан?

Много е важно да се знае предвари-телно 
дали захранващите тръби напарното са 
скрити или открити. Също така трябва да 
решите дали ще из-ползвате комбинираната 
система, или ще разчитате само на единия 
вариант. Ние горещо препоръчваме комбини-
раната, с цел по- голям комфорт, дори когато 
парното е неработещо през летните месеци.

12. Какво означават CE и S знаците?

CE е законово изискуем знак за стра-ните от 
ЕС и означава, че производи-теля е 
сертифициран и продуктите отговарят на 
стандартите за безопас-ност, приети в съюза.

S не е задължителен знак, но на до-броволен 
принцип показва, че проду-кта е минал 
тестване по Intertek.

Intertek е независима тест лаборато-рия и е 
сертифицира да тества елек-трически 
продукти относно безопас-ността – 
електрическа, механична или риск от пожар. 
Всички продук ти PAX имат и двете 
маркировки.

Често задавани въпроса 
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5 години гаранция - 
абсолютно сигурни 
в качеството на 
нашите продукти

Винаги сме били много взискателни 
относно качеството на нашите про-дукти. 
Вие трябва да подходите по същия начин.
 Ние в PAX обръщаме голямо внимание 
на качеството на нашите продукти. 
Смятаме, че вие трябва да правите 
същото. 
 Ето защо повечето ни лири се предлагат с 
5 години гаранция. Това ви дава правото 
да предявите иск относно повреди, 5 
години от датата на покупката, ако 
инсталирането и използването на уреда, е 
направено според изискванията.

 Ние сме сертифицирани по 
ISO9000 и по споразумение с 
нашите подизпълнители, ние 
извършваме инспекции и тестове 
както в нашите фабрики, така и в 
техните. Ето защо, всеки един 
детайл преминава тест за качество 
в наша лаборатория, за да сме 
сигурни, че отговаря на високи-те 
ни изисквания и стандарти. 
Ние сме убедени в качество на 
нашите продукти.

Нашата мисия е сушенето  на хавлии
PAX е шведска компания, намираща се 
в Hallerforsnas, Soder manland Швеция. 
Тук проектираме и произ-веждаме 
нашите продукти преди да ги доставим 
на нашите клиенти.

 Основната ни цел винаги е била да 
създадем продукт с добър дизайн и 
полезна функция. Добър пример за 
това е серията Niva и новия Momento 
таймер, който ви позволя-ва да 
спестите до 75% от необходи-мата 
енергия, без това да пречи на комфорта 
ви.

 От самото начало PAX се стреми да 
произвежда с мисъл, насочена към 
околната среда. Ето защо намалихме 
използването на хром-никелова 
пластмаса, тъй като тя не може да се 
рециклира.

 Също така се опитваме да уве-личим 
дела на продуктите от не-ръждаема 
стомана, защото са по-щадящи за 
околната среда, спрямо тези направени 
от хром- никелова стомана. Другото 
голямо предимство на тези продукти е 
фактът, че те не корозират.

Всеки един от нас, работещ за PAX, е 
силно ангажиран към корените си и 
непрекъснато приемаме предизви-
кателството да творим вдъхновяващо.

Pax – иновативни от 1945 г.

Шведският предприемач Фолке 
Андерсон от Ескилстуна полага 
началото на PAX. Самото име PAX не е 
избрано самоволно, а означава на 
латински „мир“, особено актуал-но за 
продукт създаден непосред-ствено след 
Втората световна вой-на. Първите 
образци са абсорбатори за кухни.

През това време започва и прогреса на 
шведското общество. Променят се и 
навиците на хората, примерно, все 
повече хора си взимат продъл-жителен 
душ и това води до нужда от 
допълнителна вентилация на ба-ните. 
Фолке Андерсон, който меж-дувременно 
е преместил офиса си в Сьодерманланд, 
предлага решение. Pax произвеждат 
първия шведски

вентилатор, одобрен за работа в мокри 
помещения. В следващите 20 години се 
продават един милион бройки.

Днес PAX не е само компания за 
производство и продажба на вен-
тилатори. Ние направихме реши-телна 
крачка, след като се присъе-диниха 
Wosab и Dryson. Нашите усилия са 
здраво подкрепени от тези 3 корена, 
поставили началото си от трима 
иновативни предприе-мачи.

Нашите продукти обхващат широк 
асортимент от вентилационни и 
отоплителни уреди, които изцяло 
покриват критериите за устойчи-вост и 
създават една по-чиста и прият на среда 
във вашия дом. 
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