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RADECO 
– MARKA GRZEJNIKÓW 

ŁAZIENKOW YCH I DEKORACYJNYCH

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 

nieograniczone. Bogata oferta grzejników 

dekoracyjnych z serii Design dedykowana jest 

nie tylko do łazienek, ale również pomieszczeń 

takich jak salon, korytarz, przedpokój czy 

pokój dziecięcy, stanowiąc elegancki element 

ich wystroju. Na życzenie klienta firma jest 

w stanie wyprodukować grzejnik pod indy-

widualne zamówienie. Oprócz rur stalowych, 

materiałami użytymi do produkcji grzejników 

są: kamień, wiklina, płytki ceramiczne, szkło 

oraz panele stalowe. Alplast jest inspiracją dla 

projektantów wnętrz, a także innych produ-

centów grzejników.

NOWOŚCI
LOCO
Wykonany ze stalowych, kwadratowych pro-

fili 30/30 mm, swoim kształtem przypomina 

nowoczesne dzieło sztuki. Projekt grzejnika 

zakładający jego geometryczną formę oraz 

odejście od standardowych, okrągłych profili, 

sprawił, iż marka Radeco wyznacza nowe tren-

dy we wzornictwie grzejników dekoracyjnych.

Wymiary grzejnika: wysokość h – 1540 mm, 

szerokość całkowita s – 685 mm, podłączenie

V –  50 mm, waga 11 kg, moc grzejnika przy 

parametrach 75/65/20 – 480 W. 

LOFT
Bardzo prosty w formie i funkcjonalny grzejnik 

wykonany z rur kwadratowych 30/30 mm.

W łazience może pełnić funkcję zarówno 

suszarki jak i wieszaka. Model wykonywany 

w trzech wysokościach 820, 1160 i 1610 mm. Przy 

zamówieniu klient ma możliwość wyboru jed-

nego z wielu dostępnych kolorów. Dodatkowo 

można zamówić łatwe w montażu dodatkowe 

wieszaki które mogą być pomalowane zarów-

no w kolorze grzejnika jak i w innym wybra-

nym kolorze.

PARYS
Zachwyca współczesnym designem oraz 

gustownym wykonaniem najwyższej jakości. 

Stanowi alternatywną wersję dla płytowego 

grzejnika Item, wyróżniając się zaokrąglo-

nymi bokami, nadającymi mu smuklejszy, 

delikatniejszy charakter. Wykonany jest z tafli 

stalowego ekranu i pokryty specjalną farbą 

proszkową. Dostępny w kolorach z palety 

barw RAL oraz barw strukturalnych Radeco. Do 

Parysa oferujemy specjalne suszarki anodowa-

ne dostępne w trzech kolorach: czerwonym, 

srebrnym i czarnym. 

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

PARYS

LOCO LOFT
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TORGET BIS.  Zbudowany jest z prostych, kwadratowych, płaskich profili, 

nadających grzejnikowi nowoczesną, minimalistyczną formę. Ciekawa este-

tyka, wysoka jakość wykończenia oraz szeroka gama kolorystyczna sprawią, 

że każde wnętrze będzie wyjątkowe i oryginalne po zamontowaniu tego 

grzejnika. Boczne ściany Torget Bis zostały zmodyfikowane i zabudowane 

dodatkowymi profilami, zasłaniając w ten sposób mocowania grzejnika, 

dzięki czemu zyskał on dodatkowo bardziej estetyczny wygląd.

BORA. Model o największej mocy spośród oferowanych przez nas grzejni-

ków. Grzejnik BORA zbudowany z równolegle ułożonych profili o szerokości 

6 cm może stanowić wystrój każdego salonu i zastąpić tradycyjne grzejniki 

płytowe. Grzejnik dostępny w 3 wysokościach i dwóch szerokościach. BORĘ 

malujemy wieloma kolorami z palety RAL lub jedną z oferowanych przez nas 

atrakcyjnych farb strukturalnych.

Torget H . Jednym z nowych modeli oferowanych przez markę Radeco jest 

poziomy grzejnik Torget H. Wykonany z połączenia kwadratowych profili 

30/30 mm, ułożonych poziomo w smukłej bryle. Wąski, horyzontalny,

będzie nieodłącznym dopełnieniem aranżacji salonów, gdzie idealnie zastą-

pi żeliwne kaloryfery. Polecany wszędzie tam, gdzie nie ma miejsca na tra-

dycyjny pionowy grzejnik łazienkowy. Grzejnik jest dostępny w szerokiej 

gamie kolorów RAL oraz barw strukturalnych Radeco. 

VENEZIA to stalowy grzejnik płytowy o bardzo atrakcyjnym, całkowicie 

płaskim froncie. Model sprzedawany jest w kolorze białym lub jednym

z wielu atrakcyjnych kolorów z naszej palety lub palety RAL. Szeroka gama 

szerokości i wysokości oraz kolorów, pozwoli zadowolić gusta większości 

klientów. Zaletą tego modelu jest duża moc grzewcza. Grzejnik występuje 

także w wersji z atrakcyjnym frontem rowkowanym.

TREX. Klasyczny grzejnik o dużej mocy grzewczej. Doskonale zastąpi kalo-

ryfery starego typu w naszych mieszkaniach. Możliwość doboru ilości

kolumn i ich wysokości. Dodatkowo oferujemy malowanie w różnych kolo-

rach, co gwarantuje niesamowity efekt.

SPIDER. Nowość w asortymencie grzejników dekoracyjnych. Oryginalny 

kształt grzejnika przypomina nowoczesną rzeźbę. Oprócz swojej podstawo-

wej funkcji grzewczej oferuje wyróżniający się design.

Tubo Cr. Smukłe TUBO wypełni wszystkie wąskie przestrzenie. TUBO pod-

kreśla swoją strzelistość przesunięciem w górę dwóch środkowych rur.

Pozbawione typowych wieszaków nadają się również do innych pomiesz-

czeń takich jak korytarz i przedpokój, gdzie z powodzeniem osuszą mokre 

ubranie.

TORGET. Grzejnik pionowy wykonany z profili kwadratowych. Dostępny

w czterech wymiarach, a także w wersji z praktycznymi wieszaczkami. Znaj-

dzie zastosowanie zarówno w łazience jak i  innym pomieszczeniu, np. 

przedpokoju. Powierzchnia grzejnika jest wykończona lakierem proszko-

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

turalnych. Moc grzejnika przy parametrach 75/65/20°C [W] od 950 do 1550.

CALLE to bardzo funkcjonalny grzejnik który poza funkcją grzewczą może 

pełnić też funkcję wieszaka. Model nadaje się zarówno do stosowania w ła-

zience jak i przedpokoju. Klient może zamówić grzejnik z dowolną ilością

i rozmieszczeniem wieszaków oraz w dowolnym wybranym przez siebie ko-

lorze. CALLE jest produkowany w dwóch wysokościach – 1200 i 1650 mm 

oraz dwóch szerokościach – 340 i 620 mm.

.
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