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140 Praktyczna Szkoła Budowania

Bardzo szeroka gama modeli, kolorów 
i materiałów pozwala niemal każdemu 
klientowi znaleźć odpowiedni dla siebie 
grzejnik lub suszarkę. Na życzenie klientów 
firma wykonuje także grzejniki o niestan-
dardowych wymiarach. Grzejniki RADECO 
są tworzone przy współpracy z projektan-
tami wnętrz i są inspiracją do ciekawych 
aranżacji łazienek i salonów. Szereg ofe-
rowanych modeli dekoracyjnych nie tylko 
ogrzeje daną przestrzeń użytkową, ale 
także stanowić może atrakcyjny element 
wystroju. 

HEAVEN
Nowy w naszej ofercie model HEAVEN 
to połączenie lekkości, prostoty elegancji 
i funkcjonalności. HEAVEN to nie tylko 
wygodna suszarka, ale także atrakcyjny 
element wystroju nowoczesnej łazienki. 
Wycięcia w środkowej części grzejnika 
umożliwiają łatwe zawieszenie np. ręcz-
ników. Grzejnik jest wykonany z blach 
zgrzewanych ma tylko 7 mm grubości. 
Wysokość grzejnika wynosi 1600 mm 
a szerokość 450 mm. Moc grzejnika wynosi 
635 W. Grzejnik przeznaczony jest do pracy 
w instalacji centralnego ogrzewania. Na 
życzenie klienta grzejnik malujemy na 
dowolny kolor z palety RAL oraz wieloma 
atrakcyjnymi farbami strukturalnymi.

WALL NEW
Nowoczesny płaski grzejnik płytowy. 
Przeznaczony jest zarówno do łazienek 
jak i innych pomieszczeń mieszkalnych. 
Montowany w łazience może być wypo-
sażony w jeden , dwa lub trzy relingi 
umożliwiające łatwe wieszanie – suszenie 
np. ręczników. Grzejniki – według życzenia 
klienta – lakierowane są w jednym z wielu 
atrakcyjnych farb strukturalnych z palety 
barw Radeco lub w dowolnym kolorze RAL. 
Wysokość grzejnika 1800 mm szerokość 
– 470 mm. Moc grzejnika – 800 W. WALL 
jest przeznaczony do pracy w instalacjach 
centralnego ogrzewania. Ma tylko 15 mm 
grubości.

CALLE i TREX
Modele który 
doskonale spraw-
dzają się zarówno 
w łazience jak 
i w przedpokoju czy 
salonie . Grzejnik 
CALLE jest wyko-

nywany w dwóch wariantach szerokości 
340 i 620 mm oraz wysokości 1200 i 1650 
mm i mocy do 700W. TREX jest dostępny 
w szerokim zakresie szerokości i wyso-
kości - wysokość do 1800 mm a długość 
nawet do 2 m. Moc grzejnika TREX – zależ-
nie od wielości wynosi nawet do 2700 W. 
Powierzchnia lakierowana jest w jedną 
z atrakcyjnych farb strukturalnych z palety 
barw Radeco lub w dowolnym kolorze RAL. 

SUSZARKI ELEKTRYCZNE
Wraz z rozwo-
jem fotowoltaiki 
i budową domów 
energooszczęd-
nych rośnie zain-
teresowanie grzej-
nikami i suszarka-
mi elektrycznymi. 
Suszarki są bardzo 
wygodnym 
i energooszczęd-
nym wieszakiem 
do ręczników 

umożliwiającym jednoczesne ich susze-
nie. Radeco oferuje szereg modeli susza-
rek elektrycznych zarówno białych jak 
w wielu modnych i atrakcyjnych kolorach. 
Dostępne są suszarki o mocy do 1200 W. 
Gwarancja na wszystkie modele – 5 lat. 
Szczegóły na stronie www.radeco.com.pl. 
Moce grzejników podane dla parametrów 
wody grzejnej 75/65/20 C.
PONAD 100 INNYCH MODELI NA NASZEJ 
STRONIE WWW.RADECO.COM.PL

RADECO – nowy wymiar ciepła!

Alplast 
Rynkowska 2
85-503 Bydgoszcz
tel 52 3272222, 506 451 077
www.radeco.com.pl 
handlowy@alplast.pl 

Radeco to marka grzejników łazienkowych i dekoracyjnych produkowa-
nych od blisko 30 lat przez firmę ALPLAST. Grzejniki i suszarki RADECO 
oprócz funkcji grzewczych stanowią również ozdobę łazienki, a także 
innych pomieszczeń. Długoletnie doświadczenie producenta sprawia, że 
wytwarzane grzejniki są dopracowane i wysokiej jakości. Alplast wykonuje 
grzejniki z rur i profili stalowych oraz miedzianych o różnych przekrojach . 
W ofercie są tez grzejniki chromowane. 


