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Over Radson
Overal een warm gevoel in huis

Warmte maakt van een huis een thuis. Nooit eerder was 

warmte zo mooi, makkelijk en aantrekkelijk. Met Radson 

kiest u dan ook voor een totaaloplossing. Of u nu gaat 

bouwen of renoveren, bij ons kunt u altijd terecht voor 

advies op maat. Ontdek in deze brochure hoe Radson met 

slimme doordachte oplossingen iedere ruimte niet alleen 

warmte, maar ook kleur kan geven.

Radson biedt een uitgebreid assortiment aan radiatoren, in 

diverse designs, afmetingen en kleuren. Daarnaast vindt u 

bij Radson ook een brede selectie elektrische radiatoren en 

vloerverwarmingssystemen.

Radson’s consumentenwebsite zit boordevol 

inspiratie en informatie.  Neem alvast een kijkje  

op www.radson.com.  U kan ons ook volgen op 

Facebook, Pinterest, Youtube en Linkedin  

om zo op de hoogte te blijven van het laatste 

productnieuws, projecten en andere interessante 

ontwikkelingen binnen Radson. 

Radson 
inspireert online
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U bent slechts één klik verwijderd van een totaal nieuwe 

inspiratie- én belevingswereld. Op onze website nemen 

wij u mee in een wereld van warmte en zorgen we ervoor 

dat uw huis in een thuis verandert. 

Doe mee aan onze stijl-quiz en ontdek zelf welke 

interieursstijl het beste bij u past. Laat u tot slot 

inspireren door onze doordachte verwarmingsoplossingen. 

U vindt dit allemaal op www.radson.com

Maak een sta tement in stijl

RETRO Klassiek LandelijkMODERN
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Welke kleur heeft comfort?
Sommige mensen denken wel eens dat de kleur van hun radiatoren invoed heeft op de 

warmte-afgifte. Maar de werkelijke reden waarom de meeste radiatoren wit zijn, is omdat 

ze zijn afgestemd op de neutrale kleur van de wanden. Smaken veranderen, het interieur 

evolueert mee en vandaag de dag durven veel mensen een statement in stijl te maken. 

Radson vindt dat een avontuurlijke inrichting moet worden aangevuld met de juiste 

warmtetint. Daarom biedt Radson u een uitgebreid kleurengamma: RAL-, sanitaire, 

metallic en matte kleuren.

Let op! De vermelde kleuren in deze brochure kunnen van de werkelijke kleuren afwijken. 

Gelieve u voor de exacte kleurkeuze te wenden tot uw groothandel.
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Woonkamer Keuken Hal

Slaapkamer Badkamer Overig

Is vloerverwarming aangewezen in de badkamer? 

Welke radiator is het meest geschikt voor de keuken? 

Wat is de ideale temperatuur voor een slaapkamer? 

Kan ik mijn bureau ook elektrisch verwarmen? 

Smaak is persoonlijk, net zoals vorm en kleur. Maar 

niet ieder product leent zich voor iedere ruimte. 

Dit is de reden waarom wij niet alleen nadenken over 

stijlen, maar ook over leefruimtes. Van de woonkamer 

tot de badkamer en van de slaapkamer tot de keuken, 

...overal komen onze producten tot hun recht.

Ontdek ons verwarmingsadvies per ruimte op 

www.radson.com

Het juiste product
op de juiste plaats
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Met de Radson Product calculator 

kan u de warmtebehoefte van uw 

ruimte berekenen en de juiste 

Radson radiator vinden voor uw 

huis! Probeer het uit op 

www.radson.com

Product 
calculator

Ontdek de digitale wereld  
van Radson, download  
de “Smartbox” app! 

Een virtuele preview in uw interieur

1 Selecteer de gewenste Radson-radiator

2 Fotografeer het interieur

3  Positioneer de geselecteerde radiator in 

de gewenste ruimte

4  Pas eventueel de kleur, de belichting, de 

invalshoek of de schaduw van de radiator 

aan voor een waarheidsgetrouw beeld 

5  Visualiseer het eindresultaat!

support toolsProfessionele

Download de 
Radson-app gratis
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Radson heeft een uitgebreid gamma paneelradiatoren, voor elke 

smaak, voor elk budget. Warmte, comfort en design gaan hier dan 

ook hand in hand.

 

Kies voor één van onze standaard paneelradiatoren, en u ontvangt 

stijlvolle en betaalbare efficiëntie. Óf u kan upgraden naar een vlakke 

paneelradiator, waarbij u voor een beperkte meerprijs de elegantie 

van vlak design kan ervaren. 

Paneelradiatoren,  
voor ieder wat wils
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Wat is E.Flow?
De E-Flow paneelradiatoren van Radson 

hebben 8 aansluitingen waaronder een 

middenaansluiting. Concreet betekent dit 

dat het water diagonaal door de radiator 

stroomt. Dit brengt tal van voordelen met 

zich mee. Zo heb je bijvoorbeeld een 

homogenere warmteverdeling over de 

radiator, dus geen koude oppervlaktes 

meer. Bovendien zorgt de diagonale 

doorstroming ervoor dat deze radiator 

zelfs bij eventuele ontluchtings-

problemen optimaal functioneert. 

E.Flow Integra

Centrale middenaansluiting 
met keuzemogelijkheden

E.Flow Integra
600x400mm

RAL 9016 Wit
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Met zijn vlakke voorzijde en volledig 

geïntegreerde leidingen, staat de 

Parada voor een sierlijke visuele 

beschrijving van het begrip warmte. 

Verkrijgbaar in verschillende hoogtes  

en lengtes is dit de ideale keuze voor  

wie een strak design op prijs weet te 

stellen. Verkrijgbaar in diverse kleuren, 

waarmee een perfecte match voor elk 

interieur gewaarborgd is.

De logische keuze 
voor een vlak design

Parada

E.Flow Parada
600x400mm
RAL 9016 Wit
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Vlakke 
paneelradiator 

met een 
geprofileerde 

voorzijde

Ramo

E.Flow Ramo
600x400mm

RAL 3000 Flame red

 21 || 20



Vertical

Onafhankelijk van 
de ruimte, kiest u 
altijd voor een 
smaakvolle oplossing

Vertical
300x1500mm
RAL 9016 Wit

Compact

De standaard paneelradiator 

Compact biedt stijlvolle en betaalbare 

efficiëntie. Met zijn elegante boven- en 

zijbekledingen voorziet de Compact 

elke kamer van een vleugje schoonheid.

Compact
600x400mm
RAL 9016 Wit
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Grote raampartijen in woonkamers, keukens en kantoren lenen 

zich bij uitstek voor een Radson-plintradiator. Laag en uit het zicht 

geplaatst zijn ze discreet aanwezig, uiterst efficiënt en stralen ze 

een heerlijke warmte uit.

Plintradiatoren,  
extra lang comfort
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Integra of Parada Plint
2000x200mm
RAL S0091 Pergamon 
RAL 9016 Wit

Ramo Plint RAL 7013 Brown Grey

Warmte en comfort onder een 
lage muur of voor een venster
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Designradiatoren geven uw woning echt karakter. Of u uw woning nu volledig 

nieuw inricht of uw huidige interieur iets extra’s wilt geven, voor het creëren van 

een nieuw hoogtepunt kunt u altijd rekenen op de designradiatoren van Radson.

Krachtig, strak, bijna één met de wand, afgewerkt in RVS (INOX) of poederzwart 

metallic, met afgeronde of rechte hoeken: het aanbod is overweldigend. Een 

groeiend aantal klanten kiest voor een nieuwe manier om warmte te beleven – 

met een radiator waarmee u een stijlvol statement maakt.

Maak een statement in 
stijl met designradiatoren
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Kos V RAL 9016 Wit
De Kos V is een designradiator met vlakke voorplaat en gebogen zijbekledingen.

Faro V
300x1500mm

RAL 7021 Black GreyKos
Een 

warmtebron 
als eye-
catcher

Ideaal voor de ruimtes waar u 

de hoogte van uw interieur wilt  

benadrukken. Maar eveneens 

perfect voor ruimtes met een  

beperkte wandoppervlakte. 

De visuele kracht van de Faro V 

wordt geaccentueerd met 

een geprofileerde voorzijde 

en lichtgebogen zijbekledingen.

Faro  31 || 30



Faro H
600x400mm
RAL 9016 Wit
Geprofileerde voorzijde Faro

KosKos H RAL 9016 Wit
De Kos H is de vlakke variant van de Faro H. 

Strak
horizontaal 
design
De Faro H is een horizontale radiator met 

een geprofileerde voorzijde, een design-

bovenrooster en gebogen zijbekledingen. 
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Paros

De Tinos en Paros onderscheiden zich van de 

andere designradiatoren door hun minimalistisch 

design. Zo is onder meer de afstand tussen 

radiator en muur dermate klein dat de radiator als 

het ware geïntegreerd lijkt te zijn in de muur. 

Daarnaast gaat het voorpaneel naadloos over in 

de zijkanten. Bij de Tinos zijn deze zijkanten recht. 

Het afgeronde voorpaneel van Paros maakt deze 

radiator tot een absoluut gespreksonderwerp. 

Paros
380x1800mm
RAL 040 80 05 

Caffé Latte

Een dunne 
scheidslijn 

tussen 
radiator en 

kunstobject

Tinos
325x1800mm
RAL 7013 Brown grey

Tinos Tinos: voorpaneel met 
rechte hoeken en zijkant  35 || 34



Narbonne H
500x358mm

RAL 9001 Cream

Narbonne

Narbonne V
286x1200mm
White Textured (0142)

Met zijn platte buizen heeft de 

verticale tegenhanger van de 

Narbonne H dezelfde esthetische 

uitstraling. Zijn slanke profiel maakt 

de Narbonne V ideaal voor elke ruimte 

met een beperkt wandoppervlak.
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Ons verwarmingsaanbod zou niet compleet zijn zonder de klassieke kolomradiator. Radson 

houdt de traditie in ere. Vanuit dat perspectief hebben we de Delta-kolomradiatoren ontwikkeld. 

Elke Delta wordt geproduceerd met een uniek laserlasproces met onzichtbare lasnaden. Het 

resultaat, een strak en vloeiend oppervlak, maakt de Delta tot een bijzonder mooie radiator.

Of u nu een ouder huis renoveert en de originele kenmerken daarvan wilt bewaren, of gewoon 

wat retro-elementen in uw moderne interieur wilt terugzien, Delta-radiatoren maken het 

mogelijk. Kies voor horizontaal of verticaal en geniet van modern comfort in retro-look.

Traditionele 
kolomradiatoren, 
in een hedendaagse 
retro-look
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Delta V

Delta V
200x2000mm
RAL 9016 Wit

Deze verticale kolomradiator vormt 

een hoogtepunt in stijlvol verwarmen. 

De Delta V verrijkt uw woning met 

traditionele elegantie en modern 

warmtecomfort. Ideaal als u uw 

modern interieur wilt aanvullen 

met retro-elementen.

Traditionele elegantie 
en modern comfort

Delta V Metal Alu (0201)  41 || 40



Een horizontale 
kolomradiator, 
modern 
warmtecomfort 
in retro-look 

Delta H
2000x155mm
RAL 9016 Wit

Delta H  43 || 42



Als het op verwarmen aankomt, is de badkamer de belangrijkste ruimte in een 

woning. Hier douchen we ons en maken we ons klaar voor de dag. Het is ook een  

plek voor reflectie, voor een ontspannend bad na een dag hard werken. Kortom,  

een ruimte waarin comfort een absolute voorwaarde is. De keuze voor een 

radiator in deze ruimte vereist daarom extra aandacht.

De radiator moet natuurlijk een aanvulling vormen op de verdere inrichting 

van de badkamer. Maar hij kan ook geheel op zichzelf staan, als handdoekdrager 

of als statement van uw eigen, unieke stijl.

Ontspannend 
badkamer comfort
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Handdoeken 
hangt u 

stijlvol over de 
zwenkbare

armen

Evia
600x1357mm
Metal Black
met Metal Alu

Voorzien van twee of drie lichtgebogen 

zwenkbare aluminium armen in de 

kleuren zilver of zwart, geeft Evia 

handdoeken alle ruimte om te drogen. 

In stijl, want de Evia is een echte 

eyecatcher die zich zonder problemen 

laat integreren in elk badkamerinterieur.

 

Bovendien is de Evia verkrijgbaar met 

een turbo die de radiator in no-time 

‘op stoom’ brengt.

Evia
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Elato, Elato ET,
450x1130mm

Metal Alu (0201) 
Anodic Bronze (0146)

De Elato T en ET zijn voorzien van een 

turbofunctie om de badkamer extra 

snel te verwarmen. Uit het zicht, 

achter de radiator bevindt zich de 

turbofunctie met ingebouwde 

ventilator die de warmte van de 

radiator snel verspreidt.

MunaMuna ET Light Grey (0143)
Badkamer: Sphinx

Meerwaarde 
in elke 
badkamer

Elato  49 || 48



Andros

De rondingen van de buizen in de 

Andros M gaan naadloos over in 

unieke driehoekige verticale 

collectoren. Het resultaat is een 

elegante badkamerradiator die bijna 

vlak tegen de wand rust. De centrale 

aansluiting en geïntegreerde 

thermostaat vervolledigen dit 

gestroomlijnde design. 

Andros M
595x1742mm
RAL 9016 Wit

Andros CH Chroom

Stralende 
schoonheid  
in uw  
badkamer
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Flores, Flores T,
Flores C CH,
RAL 9016 Wit
Chroom

Flores C RAL 9016 Wit FloresBadkamer: Sanidrõme Xclusive

Flores-radiatoren zijn veelgevraagde 

klassiekers onder de badkamer-

radiatoren. Flores-radiatoren zijn 

verkrijgbaar in verschillende 

afmetingen en RAL-kleuren en 

zelfs in chroom-uitvoering. Met 

de bijbehorende accessoires maakt 

u een stijlvolle ruimte van uw 

badkamer.
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Symmetrische 
ronde buizen  
met een robuuste 
uitstraling

Leros Metal Grey (0102)
Badkamer: Villeroy & Boch

Leros
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IOS M
600x1724mm

RAL 7001 Silver grey

Ios

De vlakke buizen en het solide 

paneel aan de onderzijde benadrukken

de strakke uitstraling van de Ios M.

De Ios M wordt standaard geleverd 

met een geïntegreerde thermostaatknop 

in chroom.

Minorca

De 
lichtgebogen
ovale buizen 

zijn een streling 
voor het oog

Minorca
500x1220mm
RAL 9016 Wit
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Apia M
500x1764mm

RAL 9001 Cream

Santorini

Santorini
500x714mm
RAL 9016 Wit
Badkamer: Mosa

Het compacte lijnenspel van slanke 

ronde buizen maakt van de Apia M een 

natuurlijke blikvanger in de badkamer. 

Met zijn dubbele buizen configuratie is 

deze radiator de perfecte keuze voor 

extra warmtecomfort.

Perfecte verfijning
van iedere badkamer

Apia
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Apolima
650x1130mm
Metal Alu (0201)
Badkamer: Mosa

Java

Java
500x1336mm

Metal Grey (0102)

Apolima

Met zijn ellipsvormige schuin 

geplaatste buizen kenmerkt 

deze badkamerradiator enkele 

verrassend eigentijdse kenmerken. 
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U kunt nu genieten van alle warmtecomfort met het gemak van een elektrische 

bediening. Een groot deel van de Radson radiatoren is nu ook verkrijgbaar in een 

elektrische versie. Als er bepaalde ruimtes van uw huis (nog) niet op centrale 

verwarming aangesloten zijn, of wanneer u met een warmtepomp of 

zonnepanelen energie opwekt, kan u snel en comfortabel verwarmen met 

elektrische radiatoren.

Ontdek het brede aanbod en overweeg de voordelen van een stijlvolle 

elektrische verwarming in uw huis of kantoor. Van traditionele 

paneelradiatoren tot moderne designradiatoren en badkamerradiatoren,  

bij Radson bent u aan het juiste adres.

Op de volgende pagina’s vindt u alvast een inspirerende selectie uit ons 

elektrisch gamma. Kijk op pagina 87 voor het volledige overzicht van elektrische 

Radson radiatoren, waaronder ook elektrische badkamerradiatoren.

Elektrische radiatoren, 
flexibele verwarming
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Yali Ramo RAL 9016 Wit

Yali Parada
400x600mm
RAL 9016 Wit Yali Ramo

De digitale bediening en digitale display maken van de 

Yali een krachtige aanvulling voor elke woning. Geniet 

van deze met plantaardige olie gevulde elektrische 

paneelradiator. De Yali is ontworpen met twee onafhankelijke 

verwarmingspanelen aan de voor- en achterzijde die door 

hun afzonderlijke instelbaarheid een economischer 

verwarmingscomfort bieden.

Yali Parada  65 || 64



Paros E
380x2100mm

RAL 7001 Silver grey

Tinos E RAL 7024 Graphite grey
Voorpaneel met rechte hoeken en zijkant

De afgeronde voorzijde uit één stuk 

zet zich naadloos voort over de 

zijkanten. U kunt de functionaliteit 

van deze minimalistische electrische 

radiator nog versterken met een 

RVS-handdoekdrager (optioneel).

Paros E

Tinos E
Paros E, een mooi 
gespreksonderwerp
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Milo Rock VE Wit

Milo Rock HE
400x600mm
Wit

Milo Rock verwijst naar de steen en zijn 

authentieke oppervlakken in graniet, waarvan 

hij de meest traditionele kleuren overneemt: 

wit, grijs naturel en zwart naturel. Verkrijgbaar 

in horizontale en verticale uitvoering, zodat de 

Milo Rock altijd perfect in uw interieur past.

Elektrische elegantie 
in alle eenvoud 

Milo Rock  69 || 68



Radson heeft een jarenlange ervaring in vloerverwarming. Dit 

betekent dat we een systeem kunnen bieden dat het beste bij uw 

situatie past. In samenwerking met uw installateur bepalen de 

vloerverwarmingsexperts van Radson welk systeem het meest 

geschikt is voor uw huis of kantoor. Voor elke installatie geldt een 

garantie van 10 jaar, zodat u met een gerust hart kunt genieten van 

het extra comfort dat onze vloerverwarmingsproducten u bieden.

Radiatoren én 
vloerverwarming; het 
beste van twee werelden
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Een snel en eenvoudig te monteren 

en te bewerken systeem. Rolljet 

bestaat uit isolatie op rol en clipsen 

om de buis met behulp van een 

tacker te bevestigen.

Een voorgevormde noppenplaat  

op isolatie waar verwarmingsbuizen 

snel en simpel in kunnen worden 

geklikt. Je hebt dus geen extra 

materiaal nodig (vb. tacker) om  

dit systeem te installeren.

Het Clickjet-systeem bestaat uit 

staaldraadmatten waarop de buis 

bevestigd wordt. Deze roosters 

zorgen voor een stevige verbinding 

tussen de verwarmingsbuis en  

de deklaag.

Purjet is een flexibel 

vloerverwarmingssysteem dat 

geschikt is bij gespoten pur-isolatie. 

De verwarmingsbuis wordt 

rechtstreeks op de pur gemonteerd. 

TS14 is geschikt voor renovatie in 

combinatie met fermacell platen. 

Zo bekomt u dus een lager gewicht 

per vierkante meter, ideaal bij 

houten draagstructuren.

Diverse systemen,
een veelvoud 
aan voordelen

Aparte vloerverwarmingscomponenten 

Naast complete vloerverwarmingssystemen, heeft Radson eveneens een 

uitgebreid gamma aan allerhande aparte  componenten die bijdragen tot 

een goed werkend vloerverwarmingssysteem: van diverse types buis, clips 

en isolatie, tot handig werkmateriaal voor de installateur. 

Ons volledig vloerverwarmingsaanbod vindt u terug in onze digitale 

prijslijst op www.radson.com

Noppjet Light is een noppenplaat 

zonder aangehechte isolatie, 

combineerbaar met eender 

welke isolering en dus ideaal 

voor renovatieprojecten.

Clickjet Purjet TS14 Rolljet Noppjet Noppjet Light

Volledige vloerverwarmingssystemen

 73 || 72



Zoneregelingen Volledige controle 
over individuele 
verwarmingszonesDe speciaal ontworpen zoneregelingsapparatuur van Radson 

maakt het mogelijk om iedere ruimte afzonderlijk te regelen. 

Radson biedt een uitgebreid gamma aan bedrade of 

radiografische gestuurde zoneregelingen die communiceren 

met de gekozen warmtebron, om op die manier gemakkelijk 

de gewenste temperatuur per ruimte te bekomen. 

Activeer je verwarming met je smartphone of tablet.  

Hoe is dit mogelijk? Dankzij de Radson Touch E3 zoneregeling kan je  

je installatie vanop afstand bedienen en zones individueel regelen. 

Watervoerende radiatoren, elektrische radiatoren of vloerverwarming,…

via een handige app kan je je gekozen warmteoplossing op een 

intuïtieve, comfortabele en flexibele manier regelen.

Touch E3

Ons volledige aanbod aan zoneregelingsapparatuur kan u 

raadplegen in de prijslijst op onze website www.radson.com
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Vido

Vido
800x600mm

RAL 9016 White

De Vido-ventiloconvector warmt uw huis bij 

koud weer snel op en zorgt op warme dagen 

voor aangename verkoeling. Deze innovatieve 

oplossing met diverse automatische en 

gebruiksvriendelijke programma’s (elektronisch 

bedieningsdisplay) zorgt ervoor dat u het hele jaar 

door kunt genieten van een snel en nauwkeurig 

regelbaar binnenklimaat. De Vido beschikt over 

een geïntegreerde warmtewisselaar.

Vido,
Verwarmen & Koelen Optimale 

controle over uw 
binnenklimaat

Verkrijgbaar in twee modellen: een 2-pijpsuitvoering met 

1 warmtewisselaar en een 4-pijpsuitvoering met 2 

warmtewisselaars, 1 voor verwarmen en 1 voor koelen.
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Kwaliteit is onze 
topprioriteit, 
10 jaar garantie is 
onze norm

De basis 
van ons succes

Kwaliteit is zonder twijfel de basis van ons succes, maar ook van onze 

relaties. Met meer dan 50 jaar internationale ervaring, weten wij dat u 

altijd op ons kan rekenen. We gaan mee met onze tijd zonder concessies 

te doen aan de kwaliteit van onze producten. Sterker nog, om de kwaliteit 

van onze hoogwaardige producten te kunnen blijven waarborgen, 

investeren we continu in mensen, materialen en processen. Samen 

met u willen we stralen, in elk opzicht en in elk project!

Als onderdeel van de Finse Rettig Group, maar ook vanuit 

onze eigen historie, weten we hoe belangrijk het is om 

continu te blijven investeren in kwaliteit, processen en 

innovatie. Alleen dan kunnen wij ervoor zorgdragen dat 

Radson niet alleen vandaag, maar ook morgen de ideale 

verwarmingspartner voor u is. Laat u overtuigen  

door de kracht en kennis van een mondiale speler.
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Ieder project wordt beter met Radson. Dat zal u niet verbazen. Ongeacht 

het project, de eisen of condities, kunnen wij vanuit ons brede 

productportfolio elke vraag van u of uw opdrachtgever beantwoorden. 

Aarzel dan ook niet en daag ons vandaag nog uit. Zeker weten dat we altijd 

een passend antwoord voor u hebben.

Balk van beel, Leuven, België

Havenhuis, Antwerpen, België

Duiktoren, Beringen, België

Partner in pro jecten
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Radson begrijpt als geen ander dat haar reputatie onlosmakelijk 

verbonden is aan de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.  

We streven naar perfectie en zijn altijd bereid die extra stap te zetten om 

onze klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. Reden dat wij naast 10 jaar 

kwaliteitsgarantie op al onze producten, over een eigen Service Team met 

ervaren professionals beschikken. Goed opgeleide vakmensen die ieder 

verborgen gebrek dat zich met een Radson-radiator stelt, voor u oplossen 

en - indien nodig - ter plaatse vervangen.* En dat geeft natuurlijk 

vertrouwen. Onze Customer Service-afdeling staat u met raad en daad te 

woord en zal niet twijfelen om het Radson Service Team voor u op pad te 

sturen. Ongeacht of u nu aannemer, bouwpromotor of particulier bent.

Kiest u voor radson, 
dan kiest u voor zekerheid

* volgens de geldende garantievoorwaarden (zie website)  83 || 82



Hoogte (mm) Lengte (mm) Type Kleuren *

E.Flow Parada 300, 400, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 PAR 11, 21S, 22, 33 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

E.Flow Ramo 300, 400, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 RA 11, 21S, 22, 33 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

E.Flow Integra 300, 400, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 11, 21S, 22, 33 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Compact 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 KMP 11, 21S, 22, 33 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Vertical 1500, 1800, 1950, 2100, 2300 300, 450, 600, 750 VR 10, 20, 21, 22 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

E.Flow Parada E.Flow Ramo E.Flow Integra Compact Vertical

Hoogte (mm) Lengte (mm) Type Kleuren

Vido 600 800, 1000, 1200, 1400, 1600 VID 2, 4 Enkel leverbaar in RAL 9016 Verkeerswit

Vido

Hoogte (mm) Lengte (mm) Type Kleuren *

Parada plint 200 600 - 3000 FCV/ FFCV 22, 33, 44 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Ramo plint 200 600 - 3000 RCV/ RRCV 22, 33, 44 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Integra plint 200 600 - 3000 CV 22, 33, 44 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Parada plint Ramo plint Integra plint Designvoet: In optie verkrijgbaar voor alle plintradiatoren.

Hoogte (mm) Lengte (mm) Type Kleuren *

Kos H 400, 600, 750, 900 450 - 1950 KOH 20, 21, 22, 33 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Kos V 1500, 1800, 1950, 2100 300, 450, 600, 750 KOV 20, 21, 22 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Faro H 400, 600, 750, 900 450 - 1950 FAH 20, 21, 22, 33 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Faro V 1500, 1800, 1950, 2100 300, 450, 600, 750 FAV 20, 21, 22 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Tinos 1800, 1950, 2100 325, 475, 625, 775 TIV 11, 21 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Paros 1800, 1950, 2100
Type 11: 380, 530, 680, 830
Type 21: 405, 555, 705, 855

PAV 11, 21 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Narbonne H 358 - 790 500 - 3000 NH 11, 21, 22 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Narbonne V 1200 - 2200 286 - 862 NV 11, 21 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Kos H Kos V Faro H Faro V Tinos Paros Narbonne H Narbonne V

Hoogte (mm) Lengte (mm) Type Kleuren *

Delta H 155-900 200-2500 DL 2, 3, 4, 5, 6 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Delta V 965 - 3000 200 - 2500 DL 2, 3, 4, 5, 6 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Delta H Delta V

Paneelradiatoren

Ventiloconvector

Plintradiatoren

Kolom
radiatoren

Design
radiatoren

* Andere RAL-, matte en metallic kleuren op aanvraag. Gebruikte afkortingen: H = horizontaal   HE = horizontaal elektrisch   V = verticaal    VE = verticaal elektrisch  
C = gebogen   CH = chroom   E = elektrisch   ET = elektrisch met turbo   T = turbo   M = middenaansluiting
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Hoogte (mm) Lengte (mm) Kleuren *

Apolima, Apolima E 830, 1130, 1430, 1730 650, 800 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Muna, Muna T 905, 1205, 1655, 1730, 2030 500, 600, 800 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Muna E, Muna ET 905, 1205, 1655, 1730 500, 600, 800 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Elato, Elato T 830, 1130, 1430, 1730 450, 600 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Elato E, Elato ET 1130, 1430, 1730 450, 600 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Andros M & CH 776, 1154, 1742 595, 746 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit & Chroom

Flores, T, M, E, ET, C, CM, CE 547, 862, 1222, 1537, 1807 500, 600, 750 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Flores CH, C CH 760, 1150, 1450, 1750 500, 600 Enkel leverbaar in Chroom

Leros 1224, 1812 600 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Minorca, Minorca E 849, 1220, 1485, 1750 500, 600, 750 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Ios M 1154, 1724 600 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Santorini, Santorini C 714, 1134, 1764 500, 600, 750, 900 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Apia M 1134, 1764 500, 600, 750, 900 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Evia, Evia E, Evia T 1357, 1657 600
Enkel leverbaar in RAL 9016 Verkeerswit of een 
combinatie van Metal Black (vaste buizen) met 
Metal Alu (zwenkbare buizen)

Java, Java E 700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972 400, 500, 600 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Apolima,
Apolima E

Muna, 
Muna E 

Elato, 
Elato E

Andros M Andros CH Flores CHFlores,
Flores E

Flores C CH

Minorca,
Minorca E

Leros Ios M Santorini Santorini C Evia,  
Evia E

Apia M Java,
Java E

Flores C,
Flores CE

Badkamerradiatoren

* Andere RAL-, matte en metallic kleuren op aanvraag.  87 || 86

Hoogte (mm) Lengte (mm) Kleuren *

Yali Parada & Ramo 300, 600 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 2000 Enkel leverbaar in RAL 9010 Puur wit

Yali GV 1800, 1950, 2100 300, 450, 600, 750 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Delta H E 600 450, 550, 650, 750, 900, 1150 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Delta V E 1800, 2000 400, 600, 800 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Tamari H 600 440, 590, 815, 965, 1190, 1415, Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Tamari V 1800, 2000 455, 605, 680, 755, 905 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Thaj 570 395, 495, 595, 695, 895, 1195 Enkel leverbaar in RAL 9010 Puur wit

Bayo 600 400, 480, 640, 750, 880, 1200 Standaardkleur RAL 9010 Puur wit

Tinos E 1800, 1950, 2100 325, 475, 625, 775 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Paros E 1800, 1950, 2100 380, 530, 680, 830 Standaardkleur RAL 9016 Verkeerswit

Milo Rock H E 250, 500 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800 Wit Naturel of Zwart Naturel

Milo Rock V E 1500, 1800 250, 400, 600 Wit Naturel of Zwart Naturel

Maroa BW 1246, 1822 600 Enkel leverbaar in Gitzwart met RAL 9016 Verkeerswit

Nila 800 450, 620 Enkel leverbaar in RAL 9010 Puur wit of Chroom

Athena S 725 450 Enkel leverbaar in RAL 9010 Puur wit of Chroom

Athena E 725 450 Enkel leverbaar in RAL 9010 Puur wit of Chroom




