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Milton TopLine II
KONDENSERENDE GASKEDLER

GASKEDLER
TopLine 35 II & 42 II

ÅRS
GARANTI15

Milton TopLine II

Kedeltype:
Mål (H × B × D) [mm]:
Ydelse [kW]:
Energimærke kedel:
Vægt [kg]:
3-vejs zoneventil:
Ekspansionsbeholder:

TopLine 35 II
840 × 440 × 350

5,6-34,7
A
46
Ja

Nej

TopLine 42 II
840 × 440 × 350

5,9-41,7
A
46
Ja

Nej

*) De 15 års garanti omfatter udelukkende fejl og mangler på kedlens varmeveksler. 
Garantien gælder 15 år fra installationstidspunktet, og garantien på en udskiftet komponent 
kan ikke overskride disse 15 år fra installationstidspunktet. Garantien er betinget af, at der 
udføres serviceeftersyn på kedlen af et kvalificeret firma minimum hvert andet år. Kedlens 
øvrige komponenter er ikke omfattet af 15 års garantien.

Suverænt TopLine II design med 15 års garanti *)

2015 811/2013

TopLine
Milton Topline 35 II

7736901620

52
33

2015 811/2013

TopLine
Milton Topline 42 II

7736901621

52
40



Varme uden problemer
Alle TopLine II kedler fremstår i et eksklusivt design 
med en front af slidstærkt titanium glas. Kedlen er 
energibesparende og har et meget lavt lydniveau. 

Den nyudviklede varmestyring ModuLine 4000 
følger altid med kedlen og sikrer det laveste energi-
forbrug og maksimal komfort. Avanceret teknologi 
og alligevel let at betjene.

15 års garanti
Milton TopLine ll kedlen er den eneste gaskedel 
på markedet, der har 15 års garanti på kedlens var-
meveksler*). Der er 4 års garanti på kedlens øvrige 
komponenter, undtaget sliddele.

Vælg din Milton TopLine II kedel
Kedelserien består af 2 modeller på henholdsvis 35 og 42 
kW i samme størrelse kabinet. Kedlerne kan kombineres 
med en 65 liters varmtvandsbeholder, der er velkendt fra 
Milton HighLine serien.

Ved større behov kan der vælges højtydende fritstående 
varmtvandsbeholdere.

Milton ModuLine 4000
Denne varmestyring er specielt udviklet til Milton kedler. 
Varmestyringen er normalt monteret i kedlen, men kan 
også monteres på væggen for kontinuerlig måling af tem-
peraturen i rummet. 

Varme i eksklusivt design • 15 års garanti på varmeveksler*)

• Energibesparende

• Driftsikker

• Lavt lydniveau

• Høj varmekomfort

• Holdbare genanvendelige materialer

• ModuLine 4000 varmestyring følger med 

 
*) Se bagsiden.

Milton ModuLine 4000
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