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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 
ALBERO
Jest typem grzejnika panelowego w połącze-

niu ze szkłem. Wzór rzeźbiony w szkle, pod-

świetlony ledami i dodatkowo drzewo ze stali. 

Uzupełni on wystrój każdego pomieszczenia. 

Klient może dokonać wyboru koloru zarówno 

szyby jak i obudowy z bardzo szerokiej gamy 

barw Ral oraz wzornika Radeco.

CORAL 
Grzejnik z ażurem? Ależ oczywiście. Radeco 

sprosta najbardziej wysublimowanym gustom. 

Coral to przepiękny grzejnik łazienkowy 

w wersji ściennej, dostępny w opcji z ledami 

lub bez. To nowy wzór w naszym katalogu. 

Wykonany jest w formie tafli stalowego 

matowego ekranu z wyjątkowym ażurowym 

wzorem w kształcie koralowca . Możliwość 

malowania w dwóch kolorach (obudowa 

i ażur) Niezapomniane pierwsze wrażenie – 

gwarantowane.

MODEL A/K
To najwyższej klasy grzejnik łazienkowy, 

drabinkowy. Propozycja ta pozwala zarów-

no ogrzać pomieszczenie, jak również daje 

możliwość osuszenia ręczników po kąpieli. 

Z pewnością warto zwrócić uwagę na niepo-

wtarzalny wygląd, który można swobodnie 

wkomponować w każde pomieszczenie.

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 łazienkowy, drabinkowy MODEL A/K Grzejnik panelowy ALBERO

Grzejnik łazienkowy CORAL
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RETRO – stalowy grzejnik łazienkowy, drabinkowy, nawią-

zujący stylem i wykończeniem powierzchni do podobnych elementów wyposaże-

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

galwanicznie mosiądzowane i patynowane. Powierzchnia grzejnika zabezpieczo-

na jest bezbarwnym lakierem proszkowym. Istnieje możliwość wykonania wersji 

chromowanej lub lakierowanej proszkowo. Moc grzejnika przy para-
metrach75/65/20°C [W]: od 175 do 760.

TREX – grzejnik pokojowy – kolumnowy. Klasyczny grzejnik 

o dużej mocy grzewczej. Doskonale zastąpi kaloryfery starego typu w naszych 

mieszkaniach. Możliwość doboru ilości kolumn i ich wysokości. Dodatkowo oferu-

jemy malowanie w różnych kolorach, co gwarantuje niesamowity efekt. Moc 
grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W]: od 185 do 2688.

WALL – wyjątkowy grzejnik łazienkowy z serii Design. 

Zachwyca nowoczesnym design’em oraz gustownym wykonaniem z wysokiej ja-

kości materiałów. Wykonany z tafli stalowego ekranu z fotografiką. Linia dla kre-

atywnych, gdzie grzejnik może stać się obrazem. W ofercie grzejnik z nadrukiem 

fotografii lub grafiki zaprojektowanej przez klienta. Oryginalny element wnętrz, 

gdyż oprócz funkcji grzewczej pełni on również funkcję dekoracyjną. Moc 
grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W]: 820.

CAJA – wąski, smukły grzejnik dekoracyjny idealny do aranża-

cji pozbawionych wielkich płaszczyzn. Wykonany z połączonych pionowych profi-

li. Jest idealną alternatywą dla tradycyjnych, metalowych grzejników. Każdy 

grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. Dostęp-

ny w szerokiej gamie kolorów RAL oraz palecie barw strukturalnych Radeco. Moc 
grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W]: od 860 do 1180.

TORGET – grzejnik pionowy wykonany z profili kwadra-
towych. Dostępny w czterech wymiarach, a także w wersji z praktycznymi 

wieszaczkami. Znajdzie zastosowanie zarówno w łazience jak i innym pomieszcze-

niu, np. przedpokoju. Powierzchnia grzejnika jest wykończona lakierem proszko-

wym w wybranym kolorze z palety RAL lub z naszego wzornika barw struktural-

nych. Moc grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W]: od 

950 do 1550.

CARRERA – typ grzejnika łazienkowego, który występuje 

w dwóch wersjach: jako Carrera N (grzejnik narożny) oraz jako Carrera P (grzejnik 

plaski). Zbudowany jest z kwadratowych profili 30/30 ustawionych pionowo. 

Carrera N idealnie komponuje się w narożnikach salonów lub łazienek. Oryginalne 

rozwiązanie grzejnika Carrera pozwala cieszyć się nowoczesnym designem nie 

rezygnując z funkcjonalności grzejnika. Moc grzejnika przy parame-
trach 75/65/20°C [W]: od 940 do 1380.

KIDS CASA – linia Radeco Kids została stworzona z myślą 
o naszych milusińskich. Grzejnik Kids Casa wykonany jest z okrągłych 

profili z elementami dekoracyjnymi. To przepiękny, dekoracyjny grzejnik, który 

doda uroku każdemu dziecięcemu pokojowi. Nietypowy kształt grzejnika i stalowy 

ekran stanowiący front grzejnika, na który można nanieść dowolną grafikę spra-

wią, że grzejnik stanie się funkcjonalną ozdobą pokoju. Moc grzejnika 
przy parametrach 75/65/20°C [W]: 505.

TUBO – grzejnik dekoracyjny wykonany z czterech rur 
stalowych. Cechuje go prosta forma i doskonałe walory użytkowe. Konstrukcja 

grzejnika podkreśla swoją strzelistość i smukłość poprzez przesunięcie w górę 

dwóch środkowych rur. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorów RAL i palety barw 

Radeco, chromie oraz stali nierdzewnej. Moc grzejnika przy parame-
trach 75/65/20°C [W]: od 310 do 730 .

ITEM – designerski grzejnik wykonany z pionowego pa-
nelu grzewczego dostępnego w kolorach z palety barw RAL. Zachwyca 

dodatkowym wyposażeniem, na które skladają się wysokiej jakości wieszaki, 

uchwyty oraz półki. Klient samodzielnie dobiera wyposażenie grzejnika oraz 

ustala ich rozmieszczenie. Item dzięki dużej powierzchni grzewczej zapewni ciepło 

w  całym pomieszczeniu. Moc grzejnika przy parametrach 
75/65/20°C [W]: 820.
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