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PARYS.  Przyciąga wzrok współczesnym designem oraz gustownym wyko-

naniem najwyższej jakości. Stanowi alternatywę dla tradycyjnych grzejni-

ków płytowych, wyróżniając się zaokrąglonymi bokami, nadającymi mu 

smuklejszy, delikatniejszy charakter. Płyta czołowa – stalowa pokryta farbą 

proszkową. Dostępny w kolorach z palety barw RAL oraz barw struktural-

nych Radeco. Do Parysa oferujemy specjalne suszarki aluminiowe anodowa-

ne dostępne w trzech kolorach: czerwonym, czarnym oraz srebrnym. Grzej-

nik produkowany w trzech rozmiarach. 

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.

ARIA. Grzejnik wykonany w całości z rur okrągłych . Wygięte, grzejące su-

szarki w przedniej części zwiększają moc grzejnika, ułatwiają wieszanie 

ręczników i  powodują, że wieszając ręcznik powodujemy nieznaczne 

zmniejszenie mocy grzewczej.

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.

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.

ENZO. Nowoczesny grzejnik wykonany z prostokątnych i kwadratowych 

profili stalowych. Kolektory pionowe – profil 30/30 mm, kanały poziome 

– płaskie z profilu 30/10 mm. Dostępny w wielu rozmiarach i kolorach.

ESCALERA. Nowoczesny grzejnik wykonany z bardzo cienkich profili stalo-

wych o przekroju prostokątnym. Mała głębokość grzejnika – tylko 1 cm – 

nadaje mu bardzo atrakcyjności. Model wykonywany w trzech rozmiarach 

i wielu kolorach z palety RAL.

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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