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RADECO 
– MARKA GRZEJNIKÓW 

ŁAZIENKOW YCH I DEKORACYJNYCH

n ZASTOSOWANIE

Radeco to marka grzejników łazienkowych 

i dekoracyjnych, które oprócz funkcji grzew-

czych stanowią ozdobę łazienki, a także innych 

pomieszczeń. Dwudziestoletnie doświadcze-

nie w produkcji grzejników sprawia, że wyroby 

firmy są sprawdzone i dopracowane. Alplast 

wykonuje grzejniki z profili stalowych i mie-

dzianych o różnych przekrojach, ponadto ofe-

ruje grzejniki chromowane i mosiądzowane.

n ZALETY

Grzejniki Radeco wyróżnia wysoka estetyka, 

niezwykła praktyczność, wygoda w użytkowa-

niu, skrupulatna dbałość o jakość wykonania, 

oraz korzystna cena. 

n CHARAKTERYSTYKA

W swojej ofercie Radeco ma ponad 20 modeli 

standardowych grzejników łazienkowych 

różniących się przekrojem kolektorów oraz 

wygięciem rurek oraz ponad 50 modeli z serii 

Design. Dysponuje własnym wzornikiem barw 

strukturalnych oraz paletą kolorów RAL, dzięki 

czemu możliwości wyboru są niemal nieogra-

niczone.

Bogata oferta grzejników dekoracyjnych z serii 

Design dedykowana jest nie tylko do łazienek, 

ale również pomieszczeń takich jak salon, 

korytarz, przedpokój czy pokój dziecięcy, sta-

nowiąc elegancki element ich wystroju. 

Na życzenie klienta firma jest w stanie wypro-

dukować grzejnik pod indywidualne zamó-

wienie. Oprócz rur stalowych, materiałami 

użytymi do produkcji grzejników są: kamień, 

wiklina, płytki ceramiczne, szkło oraz panele 

stalowe. Alplast jest inspiracją dla projek-

tantów wnętrz, a także innych producentów 

grzejników.

NOWOŚCI 2015
Grzejnik pokojowy – kolumnowy TREX
Klasyczny grzejnik o dużej mocy grzewczej. 

Doskonale zastąpi kaloryfery starego typu 

w naszych mieszkaniach. Możliwość doboru 

ilości kolumn i ich wysokości. Dodatkowo 

oferujemy malowanie w różnych kolorach, co 

gwarantuje niesamowity efekt.

Grzejnik łazienkowy serii Standard A/SP
Prosty, płaski grzejnik o mocnym zagęszczeniu 

rurek. Ciekawy i praktyczny design. Dostępny 

w trzech szerokościach, siedmiu wysokościach 

oraz w całej gamie kolorów RAL oraz naszych 

barw strukturalnych.

Grzejnik dekoracyjny TORGET
Grzejnik pionowy wykonany z profili kwa-

dratowych. Dostępny w czterech wymiarach, 

a także w wersji z praktycznymi wieszaczkami. 

Znajdzie zastosowanie zarówno w łazience 

jak i innym pomieszczeniu, np. przedpokoju. 

Powierzchnia grzejnika jest wykończona 

lakierem proszkowym w wybranym kolorze 

z palety RAL lub z naszego wzornika barw 

strukturalnych.

n   ALPLAST – RADECO
ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz

tel. /faks 52 327 22 22, www.radeco.com.pl, e-mail: biuro@alplast.pl, handlowy@alplast.pl

Grzejnik dekoracyjny TORGET Grzejnik łazienkowy serii Standard A/SP 

Grzejnik pokojowy – kolumnowy TREX 
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ATOM – stalowy grzejnik dekoracyjny wyróżniający się niecodzienną 

formą, którą zawdzięcza spłaszczonym, stalowym kulom. Jego lekko futurystyczna 

forma może być zarówno uzupełnieniem aranżacji, w której króluje eklektyzm, jak 

i kluczowym akcentem w otoczeniu monochromatycznego minimalizmu. Po-

wierzchnia grzejnika jest lakierowana w dowolnym kolorze z palety barw struktu-

ralnych Radeco lub z palety RAL. Moc grzejnika przy parametrach 
75/65/20°C [W]: 470.

CALLE – stalowy grzejnik dekoracyjny, łazienkowy lub pokojo-

wy, wykonany z płaskich profili stalowych o szerokości 60 i grubości 10 mm. Oprócz 

funkcji grzewczej spełnia również rolę wieszaka. Dzięki czemu znajdzie zastosowa-

nie również w przedpokoju lub korytarzu. Powierzchnia grzejnika jest wykończona 

lakierem proszkowym w wybranym kolorze z palety RAL lub naszego wzornika 

barw strukturalnych. Moc grzejnika przy parametrach 
75/65/20°C [W]: 395, 550, 690, 950. 

COMB – stalowy grzejnik łazienkowo-dekoracyjny charaktery-

zujący się lekkością formy – grubość grzejnika to tylko 10 mm. Wyróżnia go orygi-

nalny kształt i możliwość montażu zarówno w prawą jak i lewą stronę. Swoją 

wyjątkowość zawdzięcza harmonii pomiędzy formą a funkcją. Powierzchnia 

grzejnika jest lakierowana w dowolnym kolorze z palety RAL lub z wzornika barw 

strukturalnych Radeco. Moc grzejnika przy parametrach 
75/65/20°C [W]: 250, 300. 

COSTA – stalowo-szklany, bardzo efektowny grzejnik dekoracyjny
z szybą ozdobną, lustrem bądź zdjęciem. Będzie ozdobą każdej 

aranżacji wnętrza. Ma stalowe elementy grzejne, a przednią część stanowi szyba 

hartowana o gr. 10 mm pokryta dowolnym wzorem. Kolorystyka grzejnika oraz 

wzoru jest przygotowywana według życzenia klienta. Istnieje możliwość zamó-

wienia kilku szyb i wymiany ich w zależności od pory roku, bądź zmiany aranżacji. 

Moc grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W]: 860, 1610. 

ESCALERA – stalowy grzejnik łazienkowy o prostej formie wykona-

ny z profili o grubości zaledwie 10 mm. Jest to alternatywa dla tradycyjnej „dra-

binki”. Jego brat bliźniak – grzejnik ROD prezentuje się z bliska niemal identycznie, 

różni go jedynie grubość, która wynosi 30 mm. Doskonale spełnia funkcję grzejną 

oraz praktyczną. Grzejnik może być pomalowany na wybrany kolor z palety efek-

townych farb strukturalnych lub tradycyjnej palety RAL. Moc grzejnika 
przy parametrach 75/65/20°C [W]: 350, 460, 590. 

LOFT – stalowy grzejnik łazienkowy o minimalistycznej formie, wyko-

nany z kwadratowych profili. Modernistyczny design idealnie wpasuje się do no-

woczesnych wnętrz. Doskonale spełnia funkcję grzejną oraz praktyczną. Wspania-

le prezentuje się w przestrzeniach industrialnych, zestawiony z ceglaną czy ka-

mienną ścianą. Grzejnik może być pomalowany na wybrany kolor z palety efek-

townych farb strukturalnych lub tradycyjnej palety RAL. Moc grzejnika 
przy parametrach 75/65/20°C [W]: 305, 415, 520. 

LUCA – stalowy grzejnik łazienkowy wykonany z profili stalowych

o przekroju prostokątnym. To efektowny i nowoczesny w formie element deko-
racyjny w łazience lub pokoju. Symetryczne wzory sprawiają, że grzejnik pre-

zentuje się jak futurystyczny obraz. Powierzchnia grzejnika jest wykończona lakie-

rem proszkowym w wybranym kolorze z palety efektownych farb strukturalnych, 

lub tradycyjnej palety RAL. Moc grzejnika przy parametrach 
75/65/20°C [W]: 930. 

RETRO – stalowy grzejnik łazienkowy, drabinkowy, nawiązują-

cy stylem i wykończeniem powierzchni do podobnych elementów wyposażenia 

łazienek w stylu retro. Grzejnik jest wykonany z rur stalowych, które zostały gal-

wanicznie mosiądzowane i patynowane. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona 

jest bezbarwnym lakierem proszkowym. Istnieje możliwość wykonania wersji 

chromowanej lub lakierowanej proszkowo. Moc grzejnika przy para-
metrach 75/65/20°C [W]: od 175 do 760.

WIKING – kamienny grzejnik dekoracyjny to niezwykle ekskluzywny 

grzejnik łazienkowy. Chromowane ramiona pełnią funkcję ozdobną 

i praktyczną. Grzejnik z kamienia to oryginalne rozwiązanie i fascynujący kontrast 

zimnego materiału z funkcją grzejną. Można wybrać dowolny kamień (marmur, 

granit, trawertyn). Grzejnik kamienny może pracować w instalacji c.o. oraz po 

zamontowaniu grzałki jako elektryczny. Moc grzejnika przy parame-
trach 75/65/20°C [W]: 200. 
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