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Mill este o companie norvegiană care 
proiectează și dezvoltă sisteme de 
încălzire și întreținerea bunăstării 

climatice pentru caselor moderne.

Mill International AS
Grini Næringspark 10

1361 Østerås
Norway

SenseTermoventilatoare 
compacte

Radiatoare electrice cu 
perete metalic
Linea Invisible

Radioatoare electrice 
cu perete din sticlă

Linea Glass

Radiatoare cu 
ulei Gentle Air

Termoconvectoare
portabile



"De ce nu pot fi elementele de încălzire din casa noastră la fel de plăcute vizual 
ca și celelalte elemente?", la aceasta se gândea Philip Bryn-Haugland.

Este 2010. Philip este în vacanță cu familia în satul de munte Nesbyen, Norvegia. 
El a renunțat la slujba de contabil și a decis că nu mai vrea să mai faca nici o 
declarație de impozit anual. Chiar și tatăl său, Cato, tocmai ce a spus familiei că 
se gândește să vândă Novaplan. Novaplan este compania fondată împreună cu 
fratele său în 1992. Până acum au vândut radiatoare mai mulți ani, dar acum?

Philip își imagina toate caloriferele atârnând pe perete în țară. Prăfuite, 
îngălbenite de vreme, montate pe pereți proaspăt vopsiți și lângă ultimele 
elemente de design de interior. Pur și simplu nu se potrivesc. Dacă acordăm 
atât de mult timp și energie designului casei, nu ar trebui să acordăm atenție și 
pentru a alege radiatoare care să se potrivească stilului?

Familia Bryn cunoaște multe lucruri despre calorifere. După un număr de ani în 
industrie, amândoi au îndemânarea și cunoștințele necesare pentru a reuși. Cu 
toate acestea, Philip și Cato nu vor să vândă calorifere produse de alte 
companii. Ei vor să le creeze în compania lor.  Dar va putea compania lor să 
transforme caloriferele dintr-un ,,rău necesar” într-un produs cu care oamenii să 
se mândrească?

Deodată, viitorul devine clar ca aerul de munte din Nesbyen. Philip și Cato decid 
să încerce.

Într-o zi de iarnă, noile radiatoare încep să prindă formă. Philip realizează că 
poate face elementele de încălzire plăcute vizual și are și o viziune clară despre 
cum va face acest lucru. Își imaginează cum elementele plutesc, devening una 
cu peretele. Încălzitoare care pot fi mutate pe podea.  Radiatoare cu colțuri 
rotune și fațadă arcuită, fără ca ochiul să mai vadă acele calorifere decolorate și 
prăfuite. Doar alb și negru. Simplu, dar elegant.

Inspirație? Nu, Philip îl numește instinct. Ceea ce îi place lui Philip, va plăcea 
multor altor oameni. Una dintre cele mai mari calități a lui este că întotdeauna 
știe ce place oamenilor. Mai târziu va realiza că are foarte mare dreptate în 
această privință.

Mill a lansat deja un încălzitor făcut din sticlă și metal, iar vânzările merg foarte 
bine. Faptul că radiatoarele lor au devenit foarte populare în Norvegia nu este o 
surpriză pentru familia Bryn. În definitiv, țara are toamne furtunoase și este 
majoritar acoperită de cel puțin un metru de zăpadă în timpul iernii. 
Norvegienii își petrec aproximativ 90% din timp la interior și sunt destul de 
cunoscuți pentru bucuria cu care își petrec ,,hygge”. 

,,Hygge” este e o expresie norvegiană care descrie cultura tipică norvegiană, 
ilustrând bucuria de a petrece timp distractiv împreună, acasă. 

Dacă crești într-un astfel de climat rece și dur, este foarte probabil să 

iți dorești să creezi încălzitoare eficiente și deosebite din punct de vedere visual.

În mod aparent, încălzitorul portabil conceput de Philip în acea zi friguroasă de 
iarnă va reprezenta punctul de turnură și începutul aventurii în afaceri al Mill 
International.

Desigur, și restul lumii are nevoie de calorifere superbe și, din cauza inovației 
limitate, ajung în Norvegia.  Interesul nu scade exact atunci când Mill primește 
prestigiosul premiu de design ,,Red Dot”, precum și foarte multe recomandări 
în ziare și publicații cunoscute internațional.

Spiritul inovativ este puternic în compania Mill. Cei trei angajați își suflecă 
mânecile , iar când lumea are nevoie de radiatoare, ei vor fi acolo pentru a le 
oferi. Întăririle vin, ele numindu-se Ane. Ea este soția lui Philip și, nu numai că 
este extrem de dedicată lucrului cu branduri și produse, dar este, de asemenea, 
și o campioană în obținerea rezultatelor. În acest punct, comenzile vin rapid de 
peste tot din lume: din Japonia, Coreea, Statele Unite ale Americii, Olanda și 20 
de alte țări.

Aceasta este Mill. În cabana familie din Nesbyen, conversațiile curg și devin 
discuții ferme între tată și fiu, la fel ca și între soț și soție. Aceste discuții duc 
foarte rapid la noi idei.

Cu toate acestea, faptul că arată bine nu este suficient. Produsele lor trebuie de 
asemenea să fie inteligente. Panourile frontale suple ale radiatoarelor primesc, 
astfel,  WiFi și tehnologie, care permite să își controleze încălzirea din cadrul 
aplicației, indiferent de unde se află în lume. În doar câțiva ani, aplicația devine 
cea mai populară aplicație de încălzire din țările Nordice.  Ambiția Mill de a crea 
produse noi, nu se oprește aici; în egală măsură, este important să creeze o 
experiență foarte plăcută clienților și să fie în avangarda tehnologică.

Odihnă? Nu, nu este cazul familiei Bryn. Pur și simplu sunt prea multe de făcut, 
creat și dezvoltat, iar acestea nu se vor opri niciodată. Forța lor creatoare este 
orientată spre a crea radiatoare  inteligente, potrivirte în viitor, care nu numai că 
arată excelent și sunt senzaționale, dar vor ajuta și oamenii să economisească 
bani. 

Povestea noastră



Magnum Heating Consult SRL 
www.millstore.ro 

klimaincalzire@gmail.com
 0766 367 287

Feedback de la clienți

,,O aplicatie foarte 
frumoasă care mă ajută 
să controlez ușor 
încălzirea casei mele de 
la munte.”

,,Usor de instalat și de 
utilizat !”

,,E o adevărată bucurie 
să vedem dezvoltarea 
aplicatiei si, mai presus 
de toate, de a vedea 
scaderea consumului de 
energie.”

Cu statistici de consum pentru a avea un control 
deplin asupra facturilor dvs. de energie electrică

Controlati radiatorul de 
oriunde v-ati afla cu 

ajutorul noii aplicatii Mill

Căutați acest simbol pentru a identifica  produsele 
Mill cu WiFi încporporat

             Aplicație integrală în Italiană

www.millstore.ro


Radiatoarele WiFi Mill: Confort 
zilnic si economie de energie 
Cu radiatoarele WiFi Mill, puteti controla cu usurinta incalzirea de pe 
smartphone, asigurand temperaturi confortabile in orice moment, fara a 
irosi energie electrica. In aplicatie puteti programa temperatura pentru a 
se adapta automat la rutina zilnica, ceea ce asigura confortul cotidian si 
economie de energie fiind de ajutor atat portofelului dvs. cat si mediului 
inconjurator. Folosind aplicatia puteti controla diferite case si toate 
radiatoarele pe care le doriti, independent de unde va aflati in lume. Ca 
rezultat, veti reveni intotdeauna la o casa confortabila, asa cum va 
doriti.

WiFi Mill de 3 generație. Oferă caracteristici noi și revoluționare. O 
actualizare atât a hardware-ului cât și a software-ului ne-a permis să 
oferim următoarele noi avantaje:

Primele și unicele radiatoare cu tehnologie de incalzire controlat PID. 
Cand se atinge temperatura dorita, Radiatorul va menține aceasta 
temperatura prin scăderea nivelului de putere. Acest lucru se traduce 
printr-o incalzire stabila, cu o fluctuatie minima de temperatura.

Încălzire predictivă: Radiatorul va incalzi camera astfel incat temperatura 
dorita sa fie atinsa la un anumit moment. Radiatorul invata cat de 
repede/încet se schimba temperatura camerei. În acest fel, va sti când sa 
inceapa incalzirea pentru a atinge temperatura dorita la momentul 
programat în aplicație.

Noul cip WiFi care permite o conexiune super usoara prin Bluetooth, care 
conecteaza automat dispozitivul la reteaua WiFi, indiferent de tipul de 
router detinut.

Functionare silentioasa 100% in cadrul panourilor radiatorului Mill WiFi, 
multumita controlului in stare solida: fara clicuri atunci cand temperatura 
creste sau scade.

Blocare de securitate pentru copii- pentru o utilizare sigura 

Blocare comerciala pentru proprietari

Functia ,,fereastra deschisa", care opreste automat radiatorul la 
deschiderea unei ferestre.

Posibilitatea de permite senzorului Mill sense de a ignora senzorul de 
temperatura al radiatorului, permitand un control mai precis al 
temperaturii.

Nou! WIFI de  
generația a 

3-a
WiFi Generatia a 3-a



Invisible/Invizibil

Radiator electric de 
perete

Design elegant Parte 
frontala din metal

Aprobat pt. zone umede 
IPX4 - Zona 2 

Eficient energetic
WiFi + App /
Zi & noapte
PID

PID



Glass/Sticla

Radiator electric de perete

Design elegant Panou 
frontal exclusiv din sticla

Aprobat pt. zone umede 
IPX4 - Zona 2

Energeticamente efficiente 
WiFi + App
Zi & noapte
PID

PID



Mill Sense

Senzor inteligent de 
calitate a aerului interior

Monitorizați calitatea 
aerului din casa dvs

WiFi + App
Obțineți starea calității 
aerului din interior pe 
telefonul mobil

Sense



Termoconvector 
portabil Instant

Design modern 
Forma unica

Portabil
ușor de deplasat

Eficient 
Incalzire rapida

Instant

NOU! 
Mill Instant Max 
efect maxim de 
incalzire a casei! 



Termoconvector portabil 
Smart

Câștigător al premiilor 
pentru design
Forma unica
Portabil
Usor de pozitionat

WiFi + App
Economisire energie 
Programabil          
Controlul consumului

WiFi

De asemenea, 
cu modelul 

ventilatorului 
SG2000LED



Gentle Air

Radiator portabil cu ulei

Sursa de caldura delicata 
Nu usuca aerul

Mill Heat Boost              
Cresterea distributiei 
caldurii

Eficient energetic
WiFi + App / 
Zi & Noapte



Compact

Termoventilator 
portabil compact

Design modern            
Forma unica

Dimensiuni reduse   
Usor de pozitionat

Incalzire PTC
Temperatura scazuta a 
suprafetei
Performanta excelenta



Priza cu WiFi 

Feb '18

Presa Smart

Faceti-va caloriferele 
vechi inteligente

Senzor integrat de 
temperatura si umiditate

WiFi + App              
Programare pe ora si 
gestionarea consumului



Unique shape

Remote control

Outdoor/Exterior

Incalzire pentru exterior              

Design modern
Forma unica  

Incalzire cu carbon          
Lumina placuta invaluitoare

Usor de utilizat
Telecomanda pentru control 
de la distanta



 G A S I T I  R A D I A T O R U L  M I L L  P O T R I V I T  N E V O I L O R  D U M N E A V O A S T R A

Mill Oil Premium

Radiator cu ulei

Mecanic Zi/

Noapte     

WiFi + App

1000/1500/2000

Mill Convection

Convectie

Mecanic
Electronic

2000 - 2200

Mill Convection WiFi

Convectie

WiFi + App

1200

Mill PTC Fan Heater

Ventilare

Mecanic

1800

Mill Steel

Radiator
metalic 

Electronic        
Zi/Noapte    

WiFi + App + PID

250-2000

Mill Glass

Radiator
din sticla

250-1200

Tip incalzire

Incalzire imediata

Incalzire blanda, nu 
usuca aerul

Super Silentios

Poate fi utilizat fara 
supraveghere

Aprobat pentru utilizare 
in baie (zona 2)

Tipul termostatului

Incalziti-va casa cu stil

Produse si putere 
maxima in Wati

Electronic        
Zi/Noapte    

WiFi + App + PID

Pentru spațiile mici izolate aveți nevoie de 100W pe m2
Pentru camerele cu izolatoare medie ai nevoie de 75W pe m2

Pentru spații bine izolate aveți nevoie de 50W pe m2
Pentru spații comerciale recomandăm 150/200W pe m2



Cod produs    
Cod EAN

Dimensiuni
(L x A x l cm) Putere (Wati)

Zona incalzita (m2)

Tehnologie TermostatModel

Radiatoarele electrice Norvegiene Mill Glass

GL800LWIFI3

7090019823595
106,5 x 7,8 x 25,0 800 8 11 16 Electronic

Radiatoare electrice Norvegiene Mill Steel Invisible
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WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 800W - 
h25 cm, termostat electronic, APP + WIFI 
+ PID + Bluetooth, fatada de sticla

GL1200WIFI3

7090019823625
106,5 x 7,8 x 40,0 1200 13 25 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 1200W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + WIFI 
+ PID + Bluetooth, fatada de sticla

GL900WIFI3

7090019823601
86,5 x 7,8 x 40,0 900 10 12 19 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 900W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + 
WIFI + PID + Bluetooth, fatada de sticla

GL600WIFI3

7090019823588
66,5 x 7,8 x 40,0 600 6 8 12 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 600W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + 
WIFI + PID + Bluetooth, fatada de sticla

Descriere

PA1500WIFI3

7090019823564
85,0 x 10,3 x 40,0 1500 16 21 31 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 1500W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + WIFI 

+ PID + Bluetooth, fatada de metal

PA1200WIFI3

7090019823557
106,5 x 8,6 x 40,0 1200 13 16 25 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 1200W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + WIFI 

+ PID + Bluetooth, fatada de metal

PA900WIFI3

7090019823533
85,0 x 8,6 x 40,0 900 10 12 19 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 900W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + 
WIFI + PID + Bluetooth, fatada de metal

PA600WIFI3

7090019823519
65,0 x 8,6 x 40,0 600 6 8 12 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 600W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + 
WIFI + PID + Bluetooth, fatada de metal

PA1000LWIFI3

7090019823540
121,5 x 7,8 x 25,0 1000 11 14 21 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 1000W - 
h25 cm, termostat electronic, APP + WIFI 
+ PID + Bluetooth, fatada de metal

PA800LWIFI3

7090019823526
105,0 x 8,6 x 25,0 800 8 11 16 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 800W - 
h25 cm, termostat electronic, APP + WIFI 
+ PID + Bluetooth, fatada de metal

PA2000WIFI3

7090019823571
106,5 x 10,3 x 40,0 2000 21 27 41 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + PID

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Radiator 2000W - 
h40 cm, termostat electronic, APP + WIFI 
+ PID + Bluetooth, fatada de metal

€ 218.00

16

€ 236.00

€ 269,00

€ 227.00

Pret lista
TVA inclus

€ 176.00

€ 202.00

€ 219.00

€ 236.00

€ 267.00

€ 190.00

€ 203.00

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A



Termoconvectoare portabile Mill 

SG2000MEC

7090019821126
62,0 x 21,0 x 39,0 2000 / 1250 / 750 21 27 41 MecanicCONVECTIE

Convector electric portabil 2000W, 
termostat mecanic, panou frontal alb, 
picioare din materiale plastice

CO2200LEDMAX

7090019823878
62,0 x 38,5 x 24,5 2200 / 1200 / 1000 23 30 45

Electronic

Zi & Noapte

CONVECTIE 
INSTANT 

NOU Convector electric portabil 2200W. 
termostat electronic, panouri metalice,  
picioare din aluminiu - VENTILAT

CO2200MECMAX

7090019823861
62,0 x 38,5 x 24,5 2200 / 1200 / 1000 23 30 45 Mecanic

CONVECTIE 
INSTANT 

NOU Convector electric portabil 2200W. 
termostat mecanic, panouri metalice,  
picioare din material plastic

CO1200WIFI3

7090019823830
62,0 x 38,5 x 21,0 1200 13 16 25 Electronic / LED

WIFI 3GEN

 APP + CONVECTIE

NOU Mill WiFI Gen. 3 - Convector electric 
portabil 1200W, afisaj LED, panou metalic, 
picioare din apulumio, APP + WIFI

SG2000GLASS

7090019821751
62,0 x 21,0 x 40,2 21 27 41

Convector electric portabil 2000W, 
termostat electronic, cu ventilator, panou 
frontal alb, picioare din aluminiu

SG2000LED

7090019821133
62,0 x 21,0 x 38,5 2000 / 1250 / 750 21 27 41

Electronic

Zi & Noapte

CONVECTIE RAPIDA 

CU VENTILATOR

Convector electric portabil 2000W, 
termostat electronic cu ventilator panou 
frontal alb,picioare din aluminiu

2000 / 1250 / 750
Electronic

Zi & Noapte

CONVECTIE RAPIDA 

CU VENTILATOR

Senzor calitatea aerului Mill sense 

SENSEAIR3PACK

7090019823410
7,0 x 3,0 x 7,0

Temperatura, 

umiditate TVOC, CO2

WIFI 3 GEN

APP

NOU Mill Smart Sense - Masurarea calitatii 
aerului. Masurarea temperaturii, umiditatii, 
TVOC, CO2. Mill Wifi 3 Gen. 3 bucata

SENSEAIR

7090019823380
7,0 x 3,0 x 7,0 

Temperatura, 

umiditate, TVOC, CO2

WIFI 3 GEN

 APP

NOU Mill Smart Sense - Masurarea calitatii 
aerului. Masurarea temperaturii, umiditatii, 
TVOC, CO2. Mill Wifi 3 Gen. 1 bucata

Priza electrica Mill Smart socket WIFI

Temperatura, umiditate
WIFI 3 GEN

 APP

NOU Mill WiFi Gen.3 - Priza smart Mill, 
masoara temperatura si umiditatea, 
max 2300W

Confezione singola

Confezione 

da 3 pezzi

2300W Max

€ 205.00

€ 102.00

€ 150.00

€ 86.00

€ 145.00

€ 221.00

€ 81.00

€ 190.00

€ 61.00

B

B

B

B

B

B

B

B

B

A

WIFISOCKET3

7090019823854
Presa Schuko

Cod produs    
Cod EAN

Dimensiuni
(L x A x l cm) Putere (Wati)

Zona incalzita (m2)

Tehnologie TermostatModel
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TVA inclus



Radiator cu ulei Mill Gentle air  

AB-H1000DN

7090019821522
26,8 x 26,1 x 65,6 1000 / 600 / 400 11 14 21

Electronic

Zi & Noapte
GENTLE AIR

Radiator cu ulei 1000W, termostat LED 
Zi&Noapte, panou frontal alb, picioare 
din aluminiu

AB-H1000MEC

7090019822345
26,8 x 26,1 x 65,6 1000 / 600 / 400 11 14 21 MecanicGENTLE AIR

Radiator cu ulei 1000W, termostat 
mecanic, panou frontal alb, picioare 
din aluminiu

OIL2000WIFI3

7090019823922
42,0 x 26,1 x 65,6 2000 / 1200 / 800 21 27 41 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + GENTLE AIR

NOU Mill WiFI Gen. 3 -Radiator cu ulei 
2000W, LED Display, panou metalic, 
picior din appulumio, APP + WIFI

OIL1500WIFI

7090019823847
34,4 x 15,0 x 65,6 1500 / 900 / 600 16 21 31 Electronic

WIFI 3GEN

 APP + GENTLE AIR

NOU Mill WiFI Gen. 3 -RAdiator cu 
ulei 1500W, LED Display, panou 
metalic, picior din appulumio, APP + 
WIFI

AB-H2000DN

7090019821546
42,0 x 26,1 x 65,6 21 27 41

Radiator cu ulei 2000W, termostat LED 
Zi&Noapte, panou frontal alb, picioare 
din aluminiu

AB-H1500DN

7090019821539
34,4 x 26,1 x 65,6 1500 / 900 / 600 16 21 31

Electronic

Zi & Noapte
GENTLE AIR

Radiator cu ulei 1500W, termostat LED 
Zi&Noapte, panou frontal alb, picioare 
din aluminiu

2000 / 1200 / 800
Electronic

Zi & Noapte

GENTLE AIR

Termoventilator portabil Mill Compact PTC

CUS1800MECWA

7090019822642
25,4 x 19,0 x 26,8 Mecanic

Termoventilator 

PTC

Termoventilator MILL PTC (1200/1800W), 
termostat mecanic, picioare din aluminiu, 
Panou frontal mecanic, alb

Incalzitor pentru exterior Mill Outdoor

JDB1500CL

7090019822208
Telecomanda inclusa

Incalzire cu 

carbon

NOU Mill Incalzitor pentru exterior 
cu carbon, 1500/750W, complet cu 
telecomanda. gri

1800

Ø40 x 32,0

cavo da 1.9 mt
1500 / 750

19 25 37

€ 290.00

€ 321.00

€ 190.00

€ 212.00

€ 242.00

€ ,00
€ 90.00

€ 273.00

€ 283.00GENTLE AIR

B

B

B

B

B

B

B

B

Cod produs    
Cod EAN

Dimensiuni
(L x A x l cm) Putere (Wati)

Zona incalzita (m2)

Tehnologie TermostatModel
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Descriere Pret lista
TVA inclus



LISTA DE PRET A
Reducere acordata- vezi conditiile de 

aprovizionare dedicate

Conditii comerciale

LISTA DE PRET B
Reducere acordata- vezi conditiile de 

aprovizionare dedicate

DISPONIBILITATE
Material disponibil in stoc, cu exceptia 

cazului in care este vandut

PREDARE
De la depozitul nostru din Capriolo (BS) sau 

Depozitul de expediere din Brescia

TRANSPORT A se vedea conditiile comerciale convenite



Incalziti-va casa cu stil

Importator oficial in Romania:
Magnum Heating Consult SRL 

www.millstore.ro 
klimaincalzire@gmail.com 

0766 367 287

www.millstore.ro



