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SAMEN KIEZEN VOOR DE JUISTE WARMTE
Henrad reduceert uw energiekosten: ontdek hoe en raadpleeg 
ons assortiment ECO radiatoren in deze brochure



EEN HART VOOR GROENE WARMTE

Warmte staat voor gezelligheid en comfort. Met één draai aan de 
thermostaat tover je een kil huis of een ongezellig kantoor om 
tot een knusse woning of een comfortabele werkplek. Dat is wat 
warmte zo onmisbaar maakt in ons dagelijkse leven. Maar omdat 
we iedereen van voldoende warmte willen voorzien, leggen we heel 
wat druk op ons milieu en het klimaat. Daarom engageren we er ons 
bij Henrad voor om zorg te dragen voor onze planeet en voor de 
generaties na ons. We willen verstandig omspringen met energie en 
kiezen resoluut voor duurzame, groene warmte.

EEN LEVEN LANG GENIETEN

Met Henrad behoren we tot één van de grootste radiatorenmerken 
in Europa. En dat zijn we niet zomaar, maar omdat we steeds de 
hoogste kwaliteit bieden aan een uiterst competitieve prijs. Omdat 
we het belangrijk vinden dat iedereen moet kunnen kiezen voor 
onze kwaliteit. Of je nu woont in een sobere stadswoning of in een 
riante villa op het platteland, iedere woning verdient de kwaliteit 
van Henrad. Zodat je een leven lang gerust zal kunnen genieten van 
optimaal comfort, aan de laagste energiekosten. 

ZORG VOOR DE TOEKOMST 

We dragen bij Henrad niet enkel zorg voor onze consumenten van 
nu, maar ook voor de generaties van morgen. Meer dan een derde 
van al onze beschikbare energie in het Westen wordt opgebruikt aan 
de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. Dat is 
meer dan we verbruiken aan al ons transport samen. Hoog tijd dus 
voor een drastische omwenteling in hoe we omspringen met energie.

DUURZAAM VERWARMEN

Het warmteverbruik in onze woningen moet een stuk lager. Een 
aantal slimme energiemaatregelen kunnen het verwarmingsverbruik 
in een woning aanzienlijk doen dalen. Goede isolatie en vooral 
het gebruik van moderne verwarmingstechnologieën helpen ons 
al een heel eind op weg; zeker in combinatie met hernieuwbare 
energiebronnen. Wanneer we deze nieuwe technologieën 
combineren met de revolutionaire lage-temperatuursystemen van 
Henrad ECO kunnen ze optimaal renderen. Op die manier dragen 
we bij Henrad met onze groene warmte bij aan een duurzame 
omgeving, voor nu en voor de toekomst.
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Bij de zoektocht naar de gepaste radiator moet u enkele beslissingen nemen, wij helpen u hier graag bij. 
Hieronder vindt u enkele vragen die u helpen bij de juiste keuze van uw radiator.

U WIL EEN RADIATOR … 

Met een naadloze en stevige omkasting? 
Het elegante sierrooster boven op de radiator sluit naadloos aan bij de strakke zijpanelen van de radiator. 
Zonder zichtbare leidingen?
Bij deze radiatoren zijn alle leidingen perfect weggewerkt in de radiator. Het ingebouwde thermostatisch regelventiel zal bovendien, in 
combinatie met een door uw installateur aanbevolen thermostatisch element, zorgen voor een stijging van het rendement van uw radiator.
Met een decoratieve voorzijde?
Een radiator met een vlakke voorzijde, elegant en toch heel praktisch. Een design dat bij iedere woonstijl past!
Verticaal of horizontaal?
Voor ieder plaatsje in huis waar u net geen horizontale radiator kan plaatsen. Onze verticale radiatoren geven uw woning 
een ruimtelijk en warm gevoel. 
Met kleur?
Kleuren kunnen praten. Kleur uw radiator en laat uw woning voor zich spreken.

INSTAPMODEL
 • zonder naadloze omkasting
 • met profi el
 • leidingen zichtbaar

HORIZONTAAL DESIGN
 • met naadloze omkasting
 • met decoratieve voorzijde
 • leidingen niet zichtbaar

COMPACT
 • met naadloze omkasting
 • met profi el
 • leidingen zichtbaar

VERTICAAL DESIGN
 • met naadloze omkasting
 • met decoratieve voorzijde
 • leidingen niet zichtbaar

ECO
 • met naadloze omkasting 
 • met profi el
 • leidingen niet zichtbaar

KLEUR
 • keuze uit meer dan 
200 verschillende kleuren

KIES JE WARMTE



Warmte is onmisbaar voor een gezellige woning. Net als een interieur 
waarin je je goed voelt. Een plek om thuis te komen. Met Henrad kies 
je nu ook voor kleurrijke warmte. 

Dit pallet van zorgvuldig geselecteerde, meest populaire kleuren (natuur-, metaal-, 
sanitaire en RAL-kleuren) is met een verscheidenheid aan RAL-kleuren uit te breiden.* 

Hoe een gekleurde radiator 

bestellen? 
Eerst het artikelnummer van 
de radiator, vervolgens het 
artikelnummer van de kleur 
en omschrijving. 
vb. 0274202206 SN170 Zwart

KLEUR JE WARMTE

ML110 ML120 ML130 ML140 ML150 ML160 ML170

NT110

SN110

Papyruswit

Crèmewit

NT120

SN120

Parelwit

Crème

NT130

SN130

Champagne

Mokka

NT140

SN140

Beige

Bordeau

NT150

SN150

Beigegrijs

Sepia

NT160

SN160

Kiezelgrijs

Zacht blauw

NT170

SN170

Kwartsgrijs

Zwart

NATUURKLEUREN

METAALKLEUREN

SANITAIRE KLEUREN

RAL-KLEUREN*

A1004
Goudgeel

Duifgrijs

Antraciet-
grijs

A7016

A2003
Pasteloranje

Titanium-
grijs

Steengrijs
A7030

A3002
Karmijnrood

Blauwgrijs

Lichtgrijs
A7035

A5002
Ultramarijn-

blauw

Granietgrijs

Chocolade-
bruin

A8017

A6018
Geelgroen

Cappuccino

Signaalwit
A9003

A7001
Zilvergrijs

Terrabruin

Gitzwart
A9005

A7011
Ijzergrijs

Grafi etzwart

Zuiver wit
A9010

De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

*Glansgraad ISO2813: 70 % ± 5 %.



Premium ECO • Hygiene ECO

ECO RANGE
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MEER COMFORTSTRALING AAN DE 
VOORKANT
Uniek aan de Henrad ECO radiator is 
het concept waarbij de directe instroom 
van warm water eerst in de voorste plaat 
plaatsvindt waardoor deze een hogere 
temperatuur heeft. Dit zorgt voor meer 
stralingswarmte, waardoor het comfortgevoel 
verhoogt en tevens behouden blijft bij 
lagere-temperatuursystemen.

MINDER WARMTEVERLIES AAN DE 
ACHTERKANT
Door de verhoogde stralingstemperatuur 
aan de voorkant is de achterste plaat minder 
warm dan bij andere radiatoren. Er gaat dus 
minder stralings warmte verloren door de 
muur via de achterkant van de radiator.

GESCHIKT VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE
De ECO radiator is perfect geschikt 
voor zowel individuele- als collectieve 
verwarmingsinstallaties, is aansluitbaar op 
een modulerende gas- of stookolieketel en 
perfect combineerbaar met allerlei lage-
temperatuursystemen (warmtepompen, 
zonnecellen en biomassa-installaties).

Het assortiment van de Premium ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) 
en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ECO RANGE
Premium ECO
OMKASTE LAGE-TEMPERATUURS-VENTIELRADIATOR MET SERIËLE DOORSTROMING

SNELLERE OPWARMING
Het water stroomt op een unieke manier de 
ECO radiator binnen. Door de seriële instroom 
van warm water, eerst in de voorste plaat en 
daarna in de achterste plaat, geniet u sneller 
van het warmtegevoel.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en 
blindstoppen.

MEEGELEVERD:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructies.

“MEER COMFORT, MINDER CO2, 
SNELLERE OPWARMING, 
MEER BESPARING”



De Hygiene ECO radiator heeft geen bovenrooster en 
zij panelen wat het onderhoud van de radiator een stuk 
vereenvoudigt.

PREMIUM ECO & HYGIENE ECO OOK BESCHIKBAAR 
IN GEGALVANISEERDE VERSIE
De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd 
speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende 
coating voor gebruik in vochtige ruimten. 

Het assortiment van de Hygiene ECO bestaat uit 3 types (10, 20 en 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) 
en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

ECO RANGE
Hygiene ECO
LAGE-TEMPERATUURS-VENTIELRADIATOR MET SERIËLE DOORSTROMING, SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR OMGEVINGEN 
WAAR HYGIËNE EN VEILIGHEID VAN GROOT BELANG ZIJN.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en 
blindstoppen.

GELEVERD MET:
montage-instructies.
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REDENEN GENOEG OM TE KIEZEN VOOR WARMTE DIE GROEN KLEURT.

* Kiwa verklaart dat u met de Henrad ECO radiatoren tot 10,5 % op uw energiefactuur kan besparen zoals beschreven in volgend rapport:
Besparing van de Henrad ECO radiator onder dynamische condities. GT-110081. Fennema, Edmund (30 maart, 2011)

 Gecontroleerde kwaliteitsverklaring door ISSO - www.isso.nl/werkvelden/energie-milieu/epa/gelijkwaardigheidsverklaringen

ISSO
CERTIFIED

WAAROM KIEZEN VOOR EEN
Henrad ECO radiator?

Daling van de energiefactuur 

TOT 10,5 %

Snellere opwarming

TOT 23 %

Ecologische verwarming

Hogere stralingswarmte

TOT 50 %

Behoud van comfortgevoel 
bij lagere-temperatuursystemen

Geschikt voor hernieuwbare energie

Links en rechts 
monteerbaar ventiel

Een daling van het energieverlies door een
verminderde straling van de achterplaat 

TOT 8,8 %

Hogere gemiddelde oppervlakte- 
temperatuur in de voorste plaat

TOT 53 %

Vooringesteld thermostatisch ventiel 
bespaart

TOT 6 %



Alto Slim • Everest Slim ECO • Alto Swing • Alto Tango • Alto Plan • 
Everest Plan ECO • Alto Line • Everest Line ECO • Everest Plan 8 • Everest 
Line 8 • Compact Plan • Compact Line • Everest Plan en Line Plinth

DECO RANGE
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De Alto Slim is ontegensprekelijk een juweeltje in de range van 
verticale radiatoren. De gladde voorzijde en de zwarte verzonken 
zijpanelen en bovenrooster geven gestalte aan onvergelijkbare klasse.

Everest Slim ECO is de horizontale equivalent van de Alto Slim.
Beiden zijn in kleur verkrijgbaar. Gecombineerd zorgen zij 
voor een ruimtelijk en licht gevoel.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en 
blindstoppen.

Het assortiment van de Alto Slim bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) 
verkrijgbaar in 3 breedtematen (470, 570 en 670 mm) en 2 hoogte-
maten (1.840 en 2.040 mm).

Het assortiment van de Everest Slim ECO bestaat uit 2 types 
(21 en 22) verkrijgbaar in 6 breedtematen (1.070 t.e.m. 2.070 mm) 
en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).

DECO RANGE
Alto Slim Everest Slim ECO
VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR 
MET EEN VERFIJNDE EN LICHTE VORMGEVING

HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR
MET EEN SUBTIEL EN TRENDY DESIGN

GELEVERD MET:
design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles, montage-
vergrendeling, schroeven en pluggen en montage-instructies.

ACCESSOIRES:
handdoekbeugel (RVS of aluminium zwart of aluminium wit) is als 
accessoire beschikbaar. (enkel voor breedtemaat 1.070 mm). 

GELEVERD MET:GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en 
-pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

ACCESSOIRES:
handdoekbeugel (RVS of aluminium zwart of aluminium wit) en 
zwart bovenrooster zijn als accessoire beschikbaar.



Elegant en sierlijk, zo kunnen we de Alto Swing zeker omschrijven. 
De Alto Swing bekoort niet alleen door de prachtige afgeronde 
contouren, maar biedt bovendien een aangename warmte.
Met de beschikbaarheid aan kleuren kan u ervoor kiezen om de 
Alto Swing volmaakt in uw interieur te laten blenden of er juist een 
beetje extravert te laten uitspringen.

Door de sobere, strakke vormgeving past deze radiator werkelijk 
in elk interieur, bij elke woonstijl. De voorkant buigt af en loopt 
mooi over in de zijpanelen voor één vloeiend naadloos geheel.
Een waaier aan kleuren laat u toe nog dat stapje verder te gaan 
om de Alto Tango volledig aan uw interieurwensen aan te passen.

GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en 
-pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Het assortiment van de Alto Swing bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) 
verkrijgbaar in 3 breedtematen (481 t.e.m. 727 mm) en 2 hoogte-
maten (1.820 en 2.020 mm).

Het assortiment van de Alto Tango bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) 
verkrijgbaar in 3 breedtematen (410, 510 en 610 mm) en 2 hoogte-
maten (1.820 en 2.020 mm).

DECO RANGE
Alto Swing Alto Tango
VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR 
MET SIERLIJK AFGERONDE CONTOUREN

VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR 
MET EEN STRAK MINIMALISTISCH DESIGN

GELEVERD MET:GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en 
-pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.



De Alto Plan zorgt door de strakke vormgeving voor harmonie en 
evenwicht in uw woonruimte. Door zijn plaatsbesparende eigenschap 
is deze radiator uitermate geschikt voor kleine ruimtes. Alle types zijn 
voorzien van zijpanelen voor een compacte eenheid.

GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

De Everest Plan ECO is de gelijkgestemde uitvoering van de 
Alto Plan. Het ECO principe van de seriële doorstroming wordt 
gecombineerd met een decoratieve uitstraling. 

Het assortiment van de Alto Plan bestaat uit 4 types (11, 20, 21 en 22) 
verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogte-
maten (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Het assortiment van de Everest Plan ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 
22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 
6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).
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Alto Plan Everest Plan ECO
VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR 
MET VLAKKE VOORZIJDE

HORIZONTALE DECORATIEVE ECO RADIATOR 
MET VLAKKE VOORZIJDE

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en 
blindstoppen.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven en pluggen en 
montage-instructies.

GELEVERD MET:



De Alto Line heeft net dat streepje voor. De strakke lijnen geven 
deze radiator net die extra dimensie die hem onderscheidt van 
andere radiatoren met een vlakke voorzijde. Bovendien heeft 
hij een plaatsbesparende eigenschap waardoor hij uitstekend 
te integreren is in kleine ruimtes. Alle types zijn voorzien van 
zijpanelen voor een compacte eenheid.

De Everest Line ECO koppelt esthetiek aan de verschillende 
voordelen van de ECO radiator. Omdat de Everest Line ECO 
dezelfde symmetrie van lijnen heeft als de Alto Line zorgen 
ze samen voor eenheid in de ruimte. 

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en 
blindstoppen.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven en pluggen en 
montage-instructies.

Het assortiment van de Alto Line bestaat uit 3 types (11, 21 en 22) 
verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogte-
maten (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Het assortiment van de Everest Line ECO bestaat uit 4 types (11, 21, 
22 en 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 
6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DECO RANGE
Alto Line Everest Line ECO
VERTICALE DECORATIEVE RADIATOR 
MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJDE

HORIZONTALE DECORATIEVE ECO RADIATOR
MET VLAKKE GESTILEERDE VOORZIJDE

GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en 
-pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO-ontluchter en 
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De vlakke voorzijde en nauwaansluitend sierrooster en zijpanelen 
van de Everest Plan 8 vormen een strak en tijdloos design. 
De 8 aansluitingen bieden een buitengewone fl exibiliteit wat 
aansluitmogelijkheden betreft.

De Everest Line 8 is een decoratieve radiator die door de symmetrie 
van de horizontale lijnen een sfeer van licht en ruimte creëert.
Door de 8 aansluitingen is deze radiator multi inzetbaar voor zowel 
nieuwbouwprojecten als grote en kleine renovaties.

Het assortiment van de Everest Plan 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22 
en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 
6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Everest Line 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22 
en 33) verkrijgbaar in 10 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) en 
6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Everest Plan 8 Everest Line 8
HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR MET VLAKKE 
VOORZIJDE VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

HORIZONTALE DECORATIEVE RADIATOR MET VLAKKE 
GESTILEERDE VOORZIJDE VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel, ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructies.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel, ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructies. 

NEWNEW



De Compact Plan is de decoratieve variant van de traditionele 
Compact radiator. De Compact Plan onderscheidt zich van een 
gewone compactradiator doordat hij volledig is aangekleed met een 
vlakke voorzijde en nauw aansluitende zijpanelen en sierrooster.

De Compact Line is met zijn vlakke gestileerde vormgeving het 
broertje van de Compact Plan. Hij onderscheidt zich door de mooie 
symmetrische lijnen in de voorplaat. 

Het assortiment van de Compact Plan bestaat uit 4 types (11, 21, 
22 en 33) verkrijgbaar in 13 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) 
en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Compact Line bestaat uit 4 types (11, 21, 
22 en 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m. 2.000 mm) 
en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DECO RANGE
Compact Plan Compact Line
HORIZONTALE COMPACT RADIATOR 
MET VLAKKE VOORZIJDE

HORIZONTALE COMPACT RADIATOR MET VLAKKE 
GESTILEERDE VOORZIJDE

NEW NEW

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop, 
schroeven en pluggen, montage-instructies.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, ontluchter en blindstop, 
schroeven en pluggen.



VOORGEMONTEERD:
regelbaar ventiel type Heimeier.

GELEVERD MET:
ontluchter en blindstoppen.

De plintradiatoren bereiken met een minimale hoogte een optimale warmte! Deze lage radiatoren zijn uitermate geschikt voor ruimtes met 
grote raampartijen, voor etalages, in veranda’s, wintertuinen en onder venstertabletten. De kilte in de nabijheid van een venster wordt herleid 
tot een aangename warmte. Zowel de Everest Plan Plinth als de Everest Line Plinth zijn beschikbaar met één vlakke voorzijde of met een 
vlakke voor- en achterzijde.

Het assortiment van de Everest Plan Plinth bestaat uit 3 types  
(22, 33 en 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m.  
2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Het assortiment van de Everest Line Plinth bestaat uit 3 types  
(22, 33 en 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m.  
2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).
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Everest Plan Plinth Everest Line Plinth
PLINTRADIATOR MET VLAKKE VOORZIJDE PLINTRADIATOR MET VLAKKE GESTILEERDE 

VOORZIJDE

VOORGEMONTEERD:
regelbaar ventiel type Heimeier.

GELEVERD MET:
ontluchter en blindstoppen.



SPECIALE RANGE

Hygiene ECO Galva • Hygiene • Hygiene Galva • Vertical Galva • 
Galva • ECO Galva • Premium Plinth • Renorad



Het assortiment van de Hygiene ECO Galva bestaat uit 3 types 
(10, 20 en 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) 
en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Hygiene bestaat uit 3 types (10, 20 en 30)
verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogte-
maten (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de Hygiene Galva 
bestaat uit 3 types (10, 20 en 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen 
(400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

De gegalvaniseerde versie van de Hygiene ECO radiator werd 
speciaal voorzien van een extra beschermende gegalvaniseerde 
onderlaag waardoor hij zonder zorgen gebruikt kan worden in 
vochtige ruimtes.

De Hygiene radiator zonder convectorblik, bovenrooster en 
zijpanelen werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar 
hygiëne en veiligheid van groot belang zijn. 

De Hygiene Galva werd bovendien voorzien van een extra 
beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in 
vochtige ruimtes.

Hygiene ECO Galva Hygiene - Hygiene Galva
ECO RADIATOR VOOR IN VOCHTIGE RUIMTES HYGIENE RADIATOR (VOOR IN VOCHTIGE RUIMTES)

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO ontluchter en 
blindstoppen.

GELEVERD MET:
montage-instructies.
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SPECIALE RANGE



GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheids  schroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

De Vertical Galva radiator is voorzien van een extra beschermende 
gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik in vochtige ruimtes.

De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd speciaal 
voorzien van een beschermende onderlaag voor gebruik in 
vochtige ruimtes. 

De ECO Galva wordt geleverd zonder omkasting.

Vertical Galva Galva - ECO Galva
VERTICALE RADIATOR VOOR GEBRUIK IN VOCHTIGE RUIMTES GEGALVANISEERDE (ECO) RADIATOR VOOR GEBRUIK IN 

VOCHTIGE RUIMTES

ECO GALVA VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier, ECO ontluchter 
en blindstoppen.

GELEVERD MET:
montage-instructies.

SPECIALE RANGE

Het assortiment van de Vertical Galva bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 
21 en 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 
4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm). 

Het assortiment van de Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 22, en 33) 
verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en  6 hoogte-
maten (300 t.e.m. 900 mm). Het assortiment van de ECO Galva bestaat 
uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen 
(400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

GalvaVertical Galva

 ECO Galva



21

SPECIALE RANGE

De plintradiatoren bereiken met een minimale hoogte een optimale warmte! Deze lage radiatoren zijn uitermate geschikt voor ruimtes met
grote raampartijen, voor etalages, in veranda’s, wintertuinen en onder venstertabletten. De kilte in de nabijheid van een venster wordt herleid
tot een aangename warmte.

VOORGEMONTEERD:
regelbaar ventiel type Heimeier.

GELEVERD MET:
ontluchter en blindstoppen.

Premium Plinth
BEREIK MET EEN MINIMALE HOOGTE EEN OPTIMALE WARMTE!

Renorad
Een Compact radiator met zeer specifieke afmetingen om oude gietijzeren en leden radiatoren te vervangen, door gebruik te maken van het 
bestaande leidingsysteem.

GELEVERD MET:
montage-instructies.

Het assortiment van de Premium Plinth bestaat uit 3 types (22, 33  
en 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 2.600 mm) en  
1 hoogtemaat (200 mm). 

Het assortiment van de Renorad bestaat uit 3 types (21, 22 en 33) 
verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en  
3 hoogtematen (400, 550 en 950 mm).



ELEKTRISCHE RANGE

Oceanus E



Een radiator die altijd paraat staat, in elk seizoen… altijd handig in de badkamer. Of je een handdoek wil drogen of opwarmen, of de 
kamertemperatuur extra aangenaam maken, op de Oceanus E kan je altijd rekenen.

Oceanus E

EENVOUDIG EN ECOLOGISCH VERWARMEN MET ELEKTRISCHE RADIATOREN

• Montage- en aansluitklaar
• Digitaal scherm met achtergrondverlichting
• Geïntegreerde weekprogrammatie
• Open raam detectie

• Weergave energieverbruik in kWh
• IR- ontvanger voor optionele afstandsbediening
• Boost-knop
• Conform ECO Design 2018

VOORDELEN:

Het assortiment van de Oceanus E verkrijgbaar in 4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm ) en 2 breedtematen (495 en 585 mm).
Afgiftes van 400 W tot 1000 W.

23

ELEKTRISCHE RANGE

NEW

ECODESIGN
2 0 1 8   C O M P L I A N T

optioneel



Alto • Premium 8 • Compact All In • Standard

STANDAARD RANGE



STANDAARD RANGE
Alto
VERTICALE PANEELRADIATOR MET MIDDENAANSLUITING OMKASTE PANEELRADIATOR MET GEÏNTEGREERD VENTIEL 

VOORZIEN VAN 8 AANSLUITINGEN

Beschikt u slechts over beperkte ruimte voor het plaatsen van een 
radiator? De Alto radiator biedt hiervoor de oplossing. Deze verticale 
radiator neemt een minimale plaats in beslag en breekt optimaal de 
koude naast grote glaspartijen, in de keuken en in de inkomhal.

GELEVERD MET:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en 
-pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Compact All In
OMKASTE PANEELRADIATOR

De Premium 8 radiator is volledig aangekleed met zijpanelen 
en een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator. 
Bovendien zijn de leidingen bij deze radiator niet zichtbaar. 

Door de 8 aansluitingen past deze radiator altijd en overal. 

Renovatie met behoud van leidingwerk is perfect mogelijk.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar ventiel, ontluchter en blindstoppen.

GELEVERD MET:
consoles, schroeven en pluggen en montage-instructies.

De Compact All In radiator is volledig aangekleed met zijpanelen en 
een sierrooster die beide naadloos aansluiten op de radiator.
Ook beschikbaar zonder omkasting als Standard radiator.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven & pluggen, ontluchter, 
blindstop en montage-instructies.

Het assortiment van de: 

Alto bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 21 en 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Premium 8 bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Compact All In bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Standard bestaat uit 4 types (11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).
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Premium 8

Premium 8

Alto

Compact All In

Compact All In

J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven en 
-pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-instructies.

Compact All In

Alto



Oceanus • Aphrodite 

BADKAMER RANGE



Bij het bouwen en verbouwen van een woonst gaat er steeds meer 
aandacht uit naar een mooie badkamer waar gebruik gemaakt 
wordt van kwalitatieve materialen. De Oceanus is een klassieke 
badkamerradiator die in zijn eenvoud en door de symmetrie van de 
rechte, ronde buizen het tijdloze karakter in de badkamer bewaart.
Bovendien kan deze radiator gebruikt worden als scheidingswand 
om de ruimte in te delen naar uw persoonlijke wensen.

GELEVERD MET:
consoles, ontluchter, blindstoppen, schroeven en pluggen.

Een badkamer is vaak ook een plaats voor ontspanning, schoonheid 
en relaxatie. De Aphrodite badkamerradiator draagt door haar 
esthetische vormgeving op haar manier een steentje bij tot dit 
wellness-gevoel. Met de afgebogen ronde buizen en lichte structuur 
betekent de Aphrodite radiator beslist een meerwaarde voor uw 
badkamer.

GELEVERD MET:
consoles, ontluchter, blindstoppen, schroeven en pluggen.

Het assortiment van de Oceanus bestaat uit 3 breedtematen 
(495, 585 en 737 mm) en 5 hoogtematen (775, 1.181, 1.411, 1.763 
en 1.993 mm).

Het assortiment van de Aphrodite bestaat uit 3 breedtematen 
(495, 585 en 737 mm) en 3 hoogtematen (775, 1.181 en 1.763).
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BADKAMER RANGE
Oceanus Aphrodite
KLASSIEKE BADKAMERRADIATOR ELEGANTE BADKAMERRADIATOR
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