
Product & inspiratie
Duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis

Let’s create the great indoors

Radiatoren Elektrische radiatoren

Ultra lage temperatuur 
oplossingen 

Badkamerradiatoren

Vloerverwarming

Zoneregeling
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We brengen een groot deel van ons leven binnen 

door. Een goed binnenklimaat is dan ook cruciaal 

voor een gezond en comfortabel leven! Maar het 

ideale binnencomfort is heel persoonlijk. Daarom 

kunnen alle oplossingen van Radson perfect worden 

aangepast aan individuele behoeften en voldoen ze 

aan de vereisten van elk type gebouw. 

Bij Radson bieden we duurzame en innovatieve 

oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis, 

omdat we weten dat verwarmings- en koelsystemen 

essentieel zijn voor een beter leven. Daarom 

ontwikkelden we ons aanbod totaaloplossingen 

voor het binnenklimaat met het hoogste niveau van 

comfort en energie-efficiëntie. 

Dit is onze bijdrage aan meer welzijn en minder druk 

op de natuurlijke bronnen van onze planeet.

Let's create the great indoors together.

The indoors. Het is 
waar we groeien, 
leren en schitteren. 
Het is de plaats 
waar we leven. 



54

Radiatoren
Paneelradiatoren

Alle warmteoplossingen op een rij
Haute chauffage Plintradiatoren

E.Flow Parada E.Flow Ramo

Compact E.Flow Integra

Parada plint

Ramo plint

Integra plint
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Designradiatoren

Kos H

Faro H

Narbonne H
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Kos V

Delta V

Delta H

Faro V Paros V

Tinos V Vertical Narbonne V

Kolomradiatoren
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Verwarmen op ultra  
lage temperatuur Ulow-E2 V

Ulow-E2 H
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Badkamerradiatoren

Apolima Muna (T) Elato (T)

Evia (T)

Leros M

Santorini Santorini C Apia M

Minorca Java

Flores (T) Flores C

T = ook beschikbaar met PTC Blower 950 W (turbo)
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Elektrische radiatoren
Elektrische paneelradiatoren

Elektrische kolomradiatoren

Yali GVYali Parada

Yali Ramo

Delta H E 

Delta V E
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Milo Rock H ETamari H

Milo Rock V EParos V ETamari V Tinos V E

Elektrische designradiatoren
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Elektrische badkamerradiatoren

Flores E (T) Flores CE Jarl C CH

Nila

Evia E

Muna E (T) Maroa BW Elato E (T)

Apolima E Java E Minorca E

Athena S Athena E

T = ook beschikbaar met PTC Blower 950 W (turbo)
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Bayo

Thaj

Elektrische aluminium radiatoren Vloerverwarming

Zoneregeling

Ventiloconvector voor 
verwarmen & koelen

Clickjet PurjetNoppjet & Noppjet Light

TS14Rolljet

Touch E3

Vido



Op zoek naar informatie en inspiratie voor je thuis? Op onze website 
www.radson.be lees je onder de rubriek inspiratie heel wat leuke artikels en meer …

Via WWW.RADSON.BE

Comfort 
Delivered

Van lifestyle tot interieur
Benieuwd naar de laatste interieurtrends van het 

moment of tips en tricks om nog warmer te leven? Je 

vindt de leukste inspiratie het hele jaar door op onze 

website. Pssst: houd ‘m goed in de gaten, want we 

updaten regelmatig met nieuwe content!   

Warmte voor elke ruimte in huis
Terwijl je het in de badkamer liefst aangenaam 

warm hebt, mag het ’s nachts in je slaapkamer 

best wat frisser zijn. Om je te helpen de ideale 

warmtearchitectuur voor élke ruimte te kiezen, 

vind je op onze website de ideale temperatuur, 

warmteoplossingen en look voor elke ruimte. Van 

kelder tot zolder, en alles daartussen.

Test: vind de radiatoren  
voor jouw thuis
Nog geen idee voor welke radiatoren 

en/of elektrische radiatoren je 

precies moet gaan? Vul gewoon 

de gegevens van je ruimte (locatie, 

verdieping, oppervlakte …) in in onze 

productcalculator en we tippen je meteen met de 

slimste warmteoplossingen die bij jou passen. 

De leukste inspiratie in je mailbox
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: zo ontvang je 

geregeld leuke inspiratie en praktische informatie  

op jouw maat in je mailbox.     
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RADSON
Vogelsancklaan 250
3520 Zonhoven
T 011 81 31 41
www.radson.be


