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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
TORGET BIS
Jest typem grzejnika z serii Design. Zbudowany 

jest on z prostych, kwadratowych, płaskich 

profili, nadających grzejnikowi nowoczesną, 

minimalistyczną formę. Ciekawa estetyka, 

wysoka jakość wykończenia oraz szeroka 

gama kolorystyczna sprawią, że każde wnętrze 

będzie wyjątkowe i oryginalne po zamonto-

waniu tego grzejnika. Boczne ściany Torget Bis 

zostały zmodyfikowane i zabudowane dodat-

kowymi profilami, zasłaniając w ten sposób 

mocowania grzejnika, dzięki czemu zyskał on 

dodatkowo bardziej estetyczny wygląd, a także 

większą moc grzewczą. Aby dodać grzejnikowi 

funkcjonalności istnieje możliwość dorobienia 

wieszaczków na ręczniki. Grzejnik dostępny 

jest we wszystkich kolorach palety barw RAL 

oraz palety barw strukturalnych Radeco. Kolor 

oraz wysyłka grzejnika wliczone są w cenę.

TUBO KA
Aby uatrakcyjnić naszym Klientom ofertę 

asortymentową firmy Alplast, stworzyliśmy 

alternatywną wersję grzejnika Tubo, jaką jest 

Tubo Ka. Stalowe rury zastąpione zostały tutaj 

kwadratowymi profilami, nadając grzejnikowi 

bardziej geometryczny kształt. Mocowania, jak 

również wieszaczki grzejnika są spójne z całą 

estetyką projektu i również mają kwadratowy 

kształt. Konstrukcja grzejnika podkreśla swoją 

strzelistość i smukłość poprzez przesunię-

cie w górę dwóch środkowych elementów. 

Grzejnik dekoracyjny Tubo Ka wyznacza nowe 

trendy we wzornictwie grzejników. Występuje 

on w wersji jako grzejnik chromowany oraz 

malowany. Jego smukła konstrukcja wypełni 

wszelkie wąskie przestrzenie łazienki, przedpo-

koju czy salonu. 

AXE
Nowym projektem marki Radeco jest grzejnik 

AXE. Trójkątne profile okalające grzejnik two-

rzą swego rodzaju prostą bryłę nawiązującą 

do ramy obrazu. Poprzeczne, okrągłe rurki 

dodają grzejnikowi funkcjonalności, sprzyjając 

komfortowemu suszeniu ręczników. Grzejnik 

dostępny jest w szerokiej gamie kolorystycz-

nej. W zestawie znajduje się komplet moco-

wań do montażu naściennego oraz uchwyty 

w kolorze grzejnika. Marka Radeco gwarantuje 

najwyższą jakość wykończenia oraz najnowsze 

trendy we wzornictwie. Grzejnik dekoracyjny 

AXE został stworzony dla osób ceniących 

nowoczesny i ponadczasowy styl w aranżacji 

wnętrz. 

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

TUBO KA

AXE

TORGET BIS
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RETRO – stalowy grzejnik łazienkowy, drabinkowy, nawiązujący 

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 

zabezpieczona jest bezbarwnym lakierem proszkowym. Istnieje możliwość 

wykonania wersji chromowanej lub lakierowanej proszkowo. Moc grzejni-
ka przy parametrach 75/65/20°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 

oferujemy 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 jakości 

materiałów. Wykonany z tafli stalowego ekranu z fotografiką. Linia dla 

kreatywnych, gdzie grzejnik może stać się obrazem. W ofercie grzejnik z na-

drukiem 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 aranżacji pozba-

wionych wielkich płaszczyzn. Wykonany z połączonych pionowych profili. 

Jest idealną alternatywą dla tradycyjnych, metalowych grzejników. Każdy 

grzejnik wyposażony jest w korek, odpowietrznik oraz komplet mocowań. 

Dostępny 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 kwadratowych. Do-

stępny w czterech wymiarach, a także w wersji z praktycznymi wieszaczka-

mi. Znajdzie zastosowanie zarówno w łazience jak i innym pomieszczeniu, 

np. przedpokoju. Powierzchnia grzejnika jest wykończona lakierem prosz-

kowym w wybranym kolorze z palety RAL lub z naszego wzornika barw 

strukturalnych. 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 piono-

wo. 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 
parametrach 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 ele-

mentami dekoracyjnymi. To przepiękny, dekoracyjny grzejnik, który doda 

uroku każdemu dziecięcemu pokojowi. Nietypowy kształt grzejnika i stalo-

wy ekran stanowiący front grzejnika, na który można nanieść dowolną 

grafikę sprawią, 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 grzejni-

ka podkreśla swoją strzelistość i smukłość poprzez przesunięcie w górę 

dwóch środkowych rur. Dostępny jest w szerokiej gamie kolorów RAL i pale-

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

ITEM – designerski grzejnik wykonany z pionowego panelu grzew-
czego 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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