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 is a ell no n brand in t e field of ome eatin  

comfort  s non mous it  passion  desi n  ualit  and 

consistenc . e are a proud uropean manufacturer. 

ur  factories are our eart . e earn customer lo alt  

t rou  e cellence in ualit  reliabilit  and inno ation. 

oda   confirms its ro in  trend in t e desi n 

eatin  on ne  mar ets and faces ne  c allen es it  

t e same ent usiasm and t e same commitment of 

t e be innin s  t e pursuit of e cellence and constant 

attention to t e supplied product and ser ice. 

 este o marcă recunoscută pe plan naţional i 

internaţional în domeniul încăl irii i climati ării  sinonimă 

cu pasiunea  desi nul  calitatea i consec enţa. e 

mândrim cu faptul că suntem producător european. Cele 

două fabrici repre intă inima  acti ităţii noastre. Câ ti ăm 

loialitatea clienţilor prin e celenţă în calitate  fiabilitate 

i ino aţie. stă i   continuă să se de olte i să 

cucerească noi pieţe  tratând noile pro ocări  cu acela i 

entu iasm i an a ament ca la începuturi  aspirând 

spre e celenţă i acordând atenţia permanentă tuturor 

produselor i ser iciilor furni ate.
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  pecial Pro ects C a C  pa . 
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  Pool  C u pa . 

lectrical radiators  adiatoare electrice pa . 

i ed radiators  adiatoare mi te pa . 

Premium asccessories  
ccesorii premium pa . 

al es  obineţi pa . 

ountin  it and fittin  instructions  
it console i instrucţiuni de monta  pa . 

Conditions  erms  
Condiţii enerale de ân are pa . 
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Pressure test  Proba de presiune pa . 

ma e lass radiators  
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fter more t an  ears of in estment and stead  
ro t   brand is present in more t an  countries 
orld ide. it  its o n automatic nic el c romin  

plant and a ne  epo  paintin  installation   
uarantee t e product finis in  ualit  t rou out t e 

manufacturin  process. or e uisite stainless steel 
radiators  e use i l  polis ed  stainless steel. 

upă  de ani de in estiţii i de cre tere constantă  
marca  este pre entă în peste  de ţări din 
întrea a lume.  deţine propria instalaţie automată 
de cromare i i Cr i de opsire în câmp electrostatic  

arantând astfel controlul asupra calităţii finisa ului pe 
tot parcursul procesului de fabricaţie. Pentru a reali a 
radiatoare din ino  de calitate superioară  folosim oţel 
ino idabil .
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 customer centered approac  translates into a 
orld ide net or  of specialists  pro imit  e pertise  
e ibilit . ur oal is to build ood relations b  

manufacturin  and mar etin  e cient and inno ati e 
products. ur customers deser e t e best  so e i e 
t em t e best products on t e mar et. 

  products  are  sold  t rou   sales partners and  
 customers in o er  countries on all continents.

Produsele  sunt ândute prin colaboratori i 
clienţi  în peste  de ţări de pe toate continentele.

bordarea  este centrată pe client i se traduce 
într o reţea mondială de speciali ti  pro imitate  
e perti ă  e ibilitate. copul nostru este de a construi 
relaţii bune prin fabricarea i comerciali area unor 
produse eficiente i  ino atoare. Clienţii no tri merită ce 
este mai bun  a a că le oferim cele mai bune produse 
de pe piaţă.

P                   C C  

 

 

P             C       C C  



ARENA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



9DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Perfect proportions  s ape and function  t ese are t e e  
orlds of . it  rectan ular sections  full balance of 

t e s ape   becomes t e focus point of eac  room  
ile producin  a ood eat output. 

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

ARENA

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

650 580 50 4 8.0 6.0 164 233 315 394
1000 580 50 6 11.9 8.9 245 348 471 588
1350 580 50 8 15.8 11.9 326 463 626 783
1700 580 50 10 19.8 14.9 406 578 782 977

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Proporţii perfecte  forma i utilitate  acestea sunt 
cu intele c eie ale radiatorului . Cu secţiunile sale 
rectan ulare   de ine centrul atenţiei din orice 
cameră  beneficiind i de o putere termică bună.

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag.154

draulic connections
Cone iuni idraulice



CENTO 15
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



11DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is st lis  steel radiator comes in a timeless classic 
desi n  e uall  loo in  fantastic in modern en ironments 
or traditional ouses. C   features rectan ular steel 
columns t at reall  i e t e radiator its po erful  et er  
attracti e appearance. ailable in ertical Cento  or 

ori ontal ersion Cento  .

Cento Cento  

CENTO 15

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

cest ele ant radiator de oţel ine cu un desi n atemporal 
clasic  arătând la fel de fantastic în ambiente moderne 
sau în case tradiţionale. C   are coloane de oţel 
dreptun iulare care dau radiatorului aspectul unui 
produs puternic i e trem de atracti . isponibil în ersiune 
erticală Cento  sau ori ontală Cento  .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

375 1000 940 6 28.8 26.7 485 685 926 1157
375 1300 1240 6 37.1 34.6 627 885 1196 1495
375 1500 1440 6 42.6 39.9 721 1018 1376 1720

1800 180 1740 3 25.4 23.9 431 609 823 1029
1800 310 1740 5 42.3 39.9 719 1015 1372 1715
1800 440 1740 7 59.3 55.8 1006 1421 1920 2400
2000 180 1940 3 28.1 26.6 479 676 913 1142
2000 310 1940 5 46.9 44.3 797 1126 1522 1902
2000 440 1940 7 65.7 62.0 1116 1576 2130 2663

draulic connections Cone iuni idraulice

Cento 15 H

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K23 
pag.155
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COSTA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



13DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is st lis  s uare tube in tube radiator is desi ned it  
t e combination of aest etics and e cienc  in mind. 

it  reat output  lo  ater content  e cellent e cienc  
C  as a cle er desi n t at suits an  interior.

COSTA

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

cest radiator ele ant ţea ă în ţea ă este o combinaţie 
optimă între estetică i eficienţă. Cu randament termic 
foarte bun  un conţinut redus de apă  C  are un desi n 
inteli ent care se potri e te în orice interior. 

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

A1

Centres/
Interax 

A2

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm pcs kg l ral ral ral ral

600 717 50 530 8 24.3 19.5 485 690 932 1165
600 899 50 530 10 29.9 24.1 606 862 1165 1457
600 1081 50 530 12 35.4 28.7 727 1035 1399 1749

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



FAN
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



15DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  an uni ue desi n   is suitable for modern lifest le 
applications and arc itectural spaces. C oose from our 

ide selection of  colours to matc  our t eme and put 
t e finis in  touc  to our st lis  li in .  lso our special 
robe oo s ill ma e a practical and fas ionable addition 
to t is c ic radiator. 

FAN

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

 pre enţă ori inală  radiatorul  este ale erea perfectă 
pentru un stil de iaţă modern. Paleta de culori  permite 
amplasarea radiatorului  în orice stil ar itectural. e 
asemenea  accesoriile  robe oo s  or da o notă 
de ele anţă i utilitate sporită acestui modern radiator.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

1800 285 50 4 13.4 9.8 305 235 431 331 582 448 728 560 600
1800 451 50 6 20.2 14.8 459 353 648 498 876 674 1095 842 900

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K24 
pag. 154



INVISIBLE 40
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



17DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

ll in t e detail. e slim mirrors  and attracti e patterns 
ma e t is radiator so pleasin  to t e e e.   is an 
a ordable desi ner ele ance at our fin ertips  a ailable in 
a lar e ran e of  colours and stainless steel.

INVISIBLE 40
etaliile contea ă  lin ile i elemenţii erticali or crea 

un efect spectaculos oriunde a fi amplasat radiatorul 
 . ste un radiator de desi n accesibil i 

disponibil în orice culoare din ama  i ino .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless 
steel ral stainless 

steel ral stainless 
steel ral stainless 

steel

1500 419 50 18 31.0 7.6 736 545 1039 770 1404 1040 1685 1248
1800 419 50 18 37.0 9.0 877 650 1239 918 1674 1240 2009 1488

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 
5 bar (inox), 7 bar (RAL) 

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



INVISIBLE 40 WOOD
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



19DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

   is t e latest or anicall  finis ed 
 radiator. it  reat outputs  it is a ailable in  ood 

finis es  a  alnut and ir.  s    is 
finis ed usin  natural materials  e er  beautiful  

  is uni ue in tone and pattern.

INVISIBLE 40 WOOD
   este cel mai nou radiator  din 

punct de edere al materialelor naturale folosite. Cu un 
randament termic foarte bun  este disponibil cu  tipuri de 
lemn  ste ar  nuc i brad. iind finisat cu materiale naturale  
fiecare    este unic în nuanţe i model.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless 
steel ral stainless 

steel ral stainless 
steel ral stainless 

steel

1500 419 50 18 31.0 7.6 736 545 1039 770 1404 1040 1685 1248
1800 419 50 18 37.0 9.0 877 650 1239 918 1674 1240 2009 1488

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 
5 bar (inox), 7 bar (RAL) 



KING
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



21DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

all mounted   is a discreet con ector it  a compact 
desi n it  i  eat output. ailable in multiple si es 
and colours options   is an ideal con ector for an  
domestic or commercial applications. 

KING

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

 este un con ector discret  însă e trem de eficient  cu 
un randament termic foarte bun. isponibil în mai multe 
dimensiuni i culori   este un con ector ideal atât 
pentru spaţii re idenţiale  cât i comerciale.

TYPE
Height  

(H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres  
(A)

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm kg l ral ral ral ral

K 21

280 1000 230 19.0 5.5 513 725 980 1225
280 1500 230 28.1 7.6 773 1092 1475 1844
350 1000 300 23.7 6.8 642 907 1225 1531
350 1500 300 35.1 9.5 967 1366 1846 2307
420 1000 370 28.5 8.2 771 1088 1471 1838
420 1500 370 42.2 11.4 1161 1640 2217 2771
630 1000 580 46.1 13.1 1251 1766 2386 2983
630 1500 580 66.7 17.9 1838 2596 3508 4385

K 22

280 1000 230 20.8 6.3 618 872 1179 1473
280 1500 230 30.8 8.5 935 1321 1785 2231
350 1000 300 26.0 7.9 772 1090 1473 1841
350 1500 300 38.6 10.6 1169 1651 2232 2790
420 1000 370 31.3 9.5 926 1308 1767 2209
420 1500 370 46.3 12.7 1404 1982 2679 3348
630 1000 580 51.5 15.2 1532 2164 2924 3655
630 1500 580 74.2 20.0 2250 3177 4293 5367

in in  C

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K08 
pag. 153

 C



LYA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



23DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 is a modern ertical desi ner radiator  desi ned to 
arm up and add st le to an  space. ts rectan ular s aped 

tubes ill loo  li e an artistic piece on an  all  ile t e 
colour ill correspond it  t e rest of t e interior.  
contemporar  radiator   is t e perfect eatin  solution 
for an  room.  

LYA
 este un radiator decorati  modern  conceput pentru 

a încăl i i a adău a stil oricărei încăperi. uccesiunea 
elemenţilor dreptun iulari îi conferă o notă artistică  în 
timp ce culoarea a completa cu succes interiorul camerei. 

n radiator contemporan  unic i eficient   este soluţia 
ideală de încăl ire a oricărei camere.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

520 500 50 3 5,8 1.7 133 189 256 320
1060 500 50 6 11,6 3.4 267 380 514 642
1600 500 50 9 17,5 5.1 401 571 771 964

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 4 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



MAZE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



25DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 contemporar  slender radiator ic  deli ers ele ance 
to an  ome. s distincti e lab rint  desi n adds 

a or to a room ile t pical modern radiators essentiall  
dra  from it.

MAZE
n radiator cu un desi n contemporan ideal pentru orice 

casă. Cu un desi n rectan ular   nu este nici pe 
departe un banal corp de încăl ire.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

1690 490 50 12.4 5.8 296 227 219 417 321 309 564 434 418 705 542 522

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature /
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



MAZE GlASS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



27DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

  is a piece of art t at o eats up a room in 
an e cient and elcomin  a . it  its specific desi n  
lab rint  usin  lasses in primar  colors    ill 
complete an  interior desi n.

MAZE GLASS
  este o piesă de artă care încăl e te camera 

într un mod eficient i primitor. Cu desi nul său specific 
de labirint  folosind sticla în culori primare    
adau ă o notă decorati ă oricărui interior.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

1690 490 50 12.4 5.8 296 227 219 417 321 309 564 434 418 705 542 522

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



MEGA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



29DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

tili in  uni ue eldin  tec nolo   is a modern  
reinterpretation of a ertical radiator. eterminate and  
po erful  its sin le mono  or double confi uration bi  of 
elements  create a relentless pace accentuatin  t e d namic 
radiator  it  its uni ue empt   centered elements.  s ell 
as brin in  t at special touc  to our space   as a 

i  eat output it  lo  ater olume.

MEGA
 repre intă o ino aţie a radiatorului ertical  

incomparabil datorită te nolo iei unice de sudare folosită 
în reali area lui. Confi uraţia simplă mono  sau dublă bi  
de elemenţi tubulari care au ona centrală oală  creea ă un 
ritm dinamic care se armoni ea ă perfect cu stilul de iaţă 
modern.  este un radiator robust i ele ant  eficient 
ener etic datorită olumului foarte mic de apă necesar.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless steel ral stainless steel ral stainless steel ral stainless steel

1500 363 1458 8 31.8 13.1 373 277 527 390 712 528 890 660

1800 363 1758 8 37.7 15.5 442 328 625 463 844 625 1055 782

1500 363 1458 16 61.8 25.1 721 - 1019 - 1377 - 1721 -

1800 363 1758 16 73.6 30.0 860 - 1214 - 1641 - 2051 -

M
EG

A
 

M
O

N
O

M
EG

A
 

BI

tainless steel  arianta ino  
e a mono

teel  arianta opsită

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/Kit 
montaj inclus: K15 & K12 
pag. 154,155



MEGA BURLANI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



31DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

ube it in tube desi n    o ers superb 
eat deli er  eas  to fit in an  modern room. t lis  

desi n it  ener  e cient tec nolo    is 
a ailable in a ariet  of colours  bot  ori ontal and ertical 
ersions.

MEGA BURLANI
  are un desi n unic  sistem ţea ă în ţea ă  

oferind confort termic i  în acela i timp  fiind u or de 
amplasat în orice încăpere. esi n ele ant i te nolo ie 
inteli entă    este disponibil într o arietate 
de culori  ersiunea erticală i ori ontală.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless 
steel ral stainless 

steel ral stainless 
steel ral stainless 

steel

800 89 695 1 6.4 1.4 112 83 158 117 214 158 267 198
800 287 695 3 19.4 4.3 340 - 480 - 649 - 812 -
800 386 695 4 25.9 5.8 454 - 642 - 867 - 1084 -
800 485 695 5 32.4 7.2 568 - 803 - 1085 - 1356 -

1800 89 1695 1 14.2 3 244 181 345 256 467 346 583 432
1800 287 1695 3 42.6 9.1 738 - 1042 - 1408 - 1760 -
1800 386 1695 4 56.9 12.1 984 - 1390 - 1879 - 2348 -
1800 485 1695 5 71.1 15.1 1231 - 1738 - 2349 - 2937 -

tainless teel  arianta inoteel  arianta opsită

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



MULTICOLONA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



33DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

C  ran e is a ailable in a ariet  of len t s and 
ei ts and in t ree dept s to i e t e optimum output for 

an  location.  ceptionall  attracti e  it  t e possibilit  
of ma in  a radiator in di erent colours  stainless steel 
and  c rome finis  dependin  on its destination and final 
settin  C  is suitable for an  commercial  
retail  public sector and residential pro ects.

MULTICOLONA
ama C  este disponibilă într o arietate 

de lun imi  înălţimi i trei adâncimi  pentru un confort 
termic optim necesar oricărei încăperi. n model atracti  
disponibil în diferite culori  ino  sau cromat  C  
este potri it pentru proiecte comerciale  din sectorul public 
i proiecte re idenţiale.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel

667 229 600 5 6.13 4.51 - - 116 - - 163 - - 220 - - 276
667 459 600 10 12.27 9.02 - - 231 - - 326 - - 441 - - 551

1867 229 1800 5 14.58 11.73 - - 298 - - 421 - - 570 - - 712
1867 459 1800 10 29.17 23.47 - - 597 - - 843 - - 1139 - - 1424
2067 229 2000 5 15.99 12.94 - - 329 - - 464 - - 628 - - 785
2067 459 2000 10 31.98 25.87 - - 658 - - 929 - - 1255 - - 1569
667 229 600 5 9.80 5.38 226 174 - 319 245 - 431 332 - 539 414 -
667 459 600 10 17.20 10.76 452 347 - 638 491 - 862 663 - 1077 829 -

1867 229 1800 5 21.27 12.60 656 504 - 926 712 - 1252 963 - 1564 1203 -
1867 459 1800 10 42.55 25.21 1192 917 - 1684 1295 - 2275 1750 - 2844 2188 -
2067 229 2000 5 23.39 13.81 658 506 - 929 715 - 1256 966 - 1569 1207 -
2067 459 2000 10 46.77 27.61 1316 1012 - 1858 1429 - 2511 1932 - 3139 2414 -
667 229 600 5 13.07 6.83 - - 220 - - 311 - - 420 - - 525
667 459 600 10 26.13 13.66 - - 440 - - 622 - - 840 - - 1050

1867 229 1800 5 29.97 16.46 - - 586 - - 827 - - 1118 - - 1398
1867 459 1800 10 59.93 32.91 - - 1172 - - 1655 - - 2236 - - 2795
2067 229 2000 5 32.78 18.06 - - 647 - - 914 - - 1234 - - 1543
2067 459 2000 10 65.57 36.12 - - 1294 - - 1827 - - 2469 - - 3086
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draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K19 
pag. 155
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MULTICOLONA 
SQUARE

Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



35DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

660 380 600 10 20.8 7.0 472 363 350 667 513 494 901 693 667 1126 866 834
660 580 600 15 31.1 10.5 708 545 524 1000 769 741 1351 1039 1001 1689 1299 1251
660 780 600 20 41.5 14.0 944 726 699 1333 1026 988 1802 1386 1335 2252 1732 1668

C   is a classic steel column radiator  
ideal for most applications. ts modular desi n allo s it to 
be easil  personali ed in a ide ran e of si es and finis es  
er  ersatile in bot  modern and period settin s. en 

sometimes all ou need is a radiator it  a simple loo   
and reat eat outputs  C   is ust 

at ou are loo in  for. 

MULTICOLONA SQUARE
C   este un radiator ideal pentru 

orice încăpere. esi nul modular permite personali area  
a ând la dispo iţie o amă lar ă de dimensiuni i finisa e. 

ste un model ersatil care a completa cu succes un stil 
ar itectural modern  minimalist  dar i un ambient rafinat 
i pretenţios. tunci când a eţi ne oie de un radiator cu 

un desi n simplu  dar atracti  i cu putere termică mare  
C   este ale erea potri ită

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K15  
pag. 155
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NOVA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



37DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is tall  ersatile radiator  it  its slim panels  o e er 
ood outputs  is an interior desi ners dream. er  eas  to 

install   is a ertical radiator but also a ailable as an 
ori ontal radiator. lso it can be accessori ed it  one or 

more to el bars  placed ere t e client is es. 

NOVA
cest radiator înalt  cu o bună putere termică  este isul 

oricărui desi ner de interior.  este foarte u or de 
instalat  disponibil în ariantă erticală i ori ontală. e 
asemenea  poate fi accesori at cu unul sau mai multe 
suporturi pentru prosoape.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

1200 280 1170 4 9.5 2.9 185 261 353 423
1200 420 1170 6 14.2 4.3 274 387 522 627
1200 630 1170 9 21.3 6.4 407 575 777 932
1500 280 1470 4 11.7 3.5 231 326 440 528
1500 420 1470 6 17.6 5.2 341 482 652 782
1500 630 1470 9 26.3 7.9 508 717 969 1163
1800 280 1770 4 14.0 4.1 276 390 527 633
1800 420 1770 6 20.9 6.2 409 578 781 937
1800 630 1770 9 31.3 9.3 608 859 1161 1394

draulic connections
for ertical ersion  

Cone iuni idraulice 
ersiune erticală

draulic connections
for ori ontal ersion  
Cone iuni idraulice 
ersiune ori ontală

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



NOVA GLASS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



39DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

n e uisite radiant desi n   s 
tubes are concealed be ind a or  of art 
of our c oosin  painted on a panel of 
lass.  mirror can be a ed in lieu of 

art or . t is a ailable ori ontall  or er
ticall  in an  colour it  t ree mirrored 
finis es clear  re  and bron e  and is fit
ted it  a mm safet  lass bac in . lso  
it can be accessori ed it  one or more 
to el bars placed ere t e client is es.

  este un radiator splendid  
elemenţii sunt inteli ent ascun i în spatele 
unui panou personali at cu o ima ine 
spectaculoasă  de orice culoare  cu orice 
ima ine sau c iar cu o o lindă clară  ri sau 
bron . rice interior poate fi completat 
cu un radiator ori inal   
eficient i puternic  disponibil în ariantă 
ori ontală sau erticală i c iar electric. 
oate radiatoarele au sticlă securi ată de 
 mm i sunt ideale pentru orice cameră. 
e asemenea  poate fi accesori at cu unul 

sau mai multe suporturi pentru prosoape.

NOVA GLASS

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5,5 bar

  We can make custom dimensions, after technical analysis. 
     Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

For more images, see page 148./Găsiţi mai multe imagini la pagina 148.

Max. working 
temperature/Temp.max. 
de lucru 90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

1200 420 1170 6 19.2 4.3 274 387 522 627
1500 420 1470 6 23.9 5.2 341 482 652 782
1800 420 1770 6 28.5 6.2 608 859 1161 1394

draulic connections
for ertical ersion  

Cone iuni idraulice 
ersiune erticală

draulic connections
for ori ontal ersion  
Cone iuni idraulice 
ersiune ori ontală



NOVA PP 45
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



41DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  a uni ue  indi idual appeal  er  smoot  due to t e 
steel panel  o a PP  is suitable for modern lifest le 
applications and arc itectural spaces. ts lar e panel area 
pro ides e cellent eat outputs  ideal for modern li in  
rooms or o ces. inis  our ome it  a true ori inal 

o a PP  finis ed in an   colours and a ailable as 
ertical radiator. lso  it can be accessori ed it  one or 

more to el bars placed ere t e client is es.

Nova PP 45
o a PP  este un model cu un farmec aparte  desi nul 

unic  cu panourile de oţel netede fiind în ton cu stilul de 
iaţă modern. Panourile eneroase oferă confort termic 

e celent  fiind o piesă de desi n ideală pentru birou sau un 
li in  modern. ste disponibil în orice culoare  ariantă 
erticală. e asemenea  poate fi accesori at cu unul sau 

mai multe suporturi pentru prosoape.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

1207 378 1170 4 13.1 2.9 185 261 353 423
1207 518 1170 6 19.1 4.3 274 387 522 627
1207 728 1170 9 23.3 6.4 407 575 777 932
1507 378 1470 4 16.2 3.5 231 326 440 528
1507 518 1470 6 23.7 5.2 341 482 652 782
1507 728 1470 9 34.9 7.9 508 717 969 1163
1807 378 1770 4 19.4 4.1 276 390 527 633
1807 518 1770 6 28.2 6.2 409 578 781 937
1807 728 1770 9 41.6 9.3 608 859 1161 1394

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections  
Cone iuni idraulice



RC CONVECTORS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



43DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  a clean desi n  our C con ectors pro ide a er  i  
eat output. uitable for most en ironments  commercial  

industrial and domestic installations  C con ectors are 
constructed from i  rade steel tubes. esi ned to pro ide 
comfort eatin  in applications ere safet  and iene are 
paramount  C con ectors are especiall  suitable for ospitals  
care omes  da  centres  pla rooms  sur eries and nurseries. 

it  t eir rounded corners  C con ectors are a ailable in all 
our  colours.

RC CONVECTORS
Cu un desi n simplu  con ectorii C conferă o putere termică 
ridicată. daptabili oricărui spaţiu  comercial  industrial  
re idenţial  con ectorii C sunt reali aţi din elemenţi de oţel 
de înaltă calitate. Proiectaţi pentru a oferi confort termic în 
locaţii în care si uranţa i i iena sunt primordiale  con ectorii 

C se recomandă pentru spitale  case de în ri ire  centre de i  
camere de oacă si cre e. Cu colţuri rotun ite  con ectorii C 
sunt disponibili opsiti  în orice culoare din ama .

TY
PE

Height/ 
Înălţime  

(H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/ 
Interax  

(A)

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm kg l ral ral ral ral electrical

RC21

70
1000 - 5.09 1.25 133 187 253 316 -
1200 - 6.16 1.46 161 227 307 384 -
1500 - 7.76 1.79 203 287 388 484 -
2000 - 10.44 2.32 274 386 522 652 -

140
1000 90 10.3 2.5 260 367 496 621 600
1200 90 12.5 2.9 316 446 603 754 600
1500 90 15.8 3.6 400 565 763 954 900
2000 90 21.3 4.6 540 762 1030 1287 1200

210
1000 160 15.6 3.7 388 547 740 925 900
1200 160 18.9 4.4 471 665 899 1124 900
1500 160 23.9 5.4 597 843 1139 1423 1200
2000 160 32.2 7.0 806 1138 1538 1922 1500

280
1000 230 20.8 5.0 515 727 983 1229 1200
1200 230 25.3 5.9 626 885 1195 1494 1200
1500 230 32.0 7.1 793 1121 1514 1893 1500
2000 230 43.1 9.3 1072 1514 2046 2557 1500

RC 22

70
1000 - 8.2 1.7 212 300 405 506 -
1200 - 9.9 2.1 259 365 494 617 -
1500 - 12.6 2.6 329 464 628 784 -
2000 - 17.0 3.4 446 629 850 1063 -

140
1000 90 2.5 13.3 359 507 686 857 -
1200 90 2.9 16.2 439 621 839 1048 -
1500 90 3.6 20.6 560 790 1068 1335 -
2000 90 4.6 27.9 760 1073 1451 1813 -

210
1000 160 3.7 20.2 540 763 1031 1289 -
1200 160 4.4 24.6 661 934 1262 1577 -
1500 160 5.4 31.3 843 1190 1608 2010 -
2000 160 7.0 42.4 1145 1617 2185 2731 -

280
1000 230 5.0 27.0 721 1018 1376 1720 -
1200 230 5.9 33.0 883 1247 1685 2106 -
1500 230 7.1 41.9 1125 1589 2148 2685 -
2000 230 9.3 56.8 1530 2160 2919 3649 -

RC 32

70
1000 - 8.2 1.7 212 300 405 506 500
1200 - 9.9 2.1 259 365 494 617 600
1500 - 12.6 2.6 329 464 628 784 600
2000 - 17.0 3.4 446 629 850 1063 900

140
1000 90 16.7 3.5 427 602 814 1018 900
1200 90 20.4 4.1 521 736 995 1244 1200
1500 90 25.9 5.1 664 937 1267 1583 1500
2000 90 35.0 6.7 901 1272 1719 2149 1500

210
1000 160 25.3 5.2 641 905 1223 1529 1500
1200 160 30.8 6.2 784 1107 1496 1870 1500
1500 160 39.1 7.7 998 1410 1905 2382 1500
2000 160 53.0 10.1 1356 1915 2587 3234 1500

280
1000 230 33.8 7.0 856 1208 1633 2041 1500
1200 230 41.3 8.3 1047 1478 1997 2497 1500
1500 230 56.1 10.8 1429 2018 2727 3408 1500
2000 230 71.0 13.4 1811 2557 3456 4320 1500

TY
PE

Height/ 
Înălţime  

(H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/ 
Interax  

(A)

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm kg l ral ral ral ral

RC 43

70
1000 - 11.2 2.2 291 412 556 695
1200 - 13.7 2.7 357 504 681 851
1500 - 17.4 3.3 455 642 867 1084
2000 - 21.1 4.0 552 780 1054 1318

140
1000 90 23.1 4.5 593 838 1132 1415
1200 90 28.2 5.3 727 1026 1387 1734
1500 90 35.9 6.6 927 1310 1770 2212
2000 90 43.6 7.9 1128 1593 2153 2691

210
1000 160 35.0 6.7 895 1263 1707 2134
1200 160 42.7 8.0 1097 1549 2093 2617
1500 160 54.4 9.9 1400 1977 2672 3340
2000 160 66.0 11.9 1704 2406 3251 4064

280
1000 230 46.8 9.0 1196 1689 2283 2853
1200 230 57.2 10.7 1467 2072 2800 3499
1500 230 72.8 13.3 1873 2645 3575 4468
2000 230 88.4 15.8 2279 3219 4350 5437

RC 54

70
1000 - 14.3 2.7 371 524 708 885
1200 - 17.5 3.3 455 642 868 1085
1500 - 22.3 4.1 580 820 1107 1384
2000 - 30.2 5.4 790 1115 1507 1884

140
1000 90 29.5 5.5 760 1073 1449 1812
1200 90 36.1 6.6 932 1316 1779 2224
1500 90 45.9 8.2 1191 1682 2273 2842
2000 90 62.4 10.8 1623 2292 3097 3871

210
1000 160 44.6 8.2 1148 1621 2191 2739
1200 160 54.6 9.8 1410 1991 2690 3363
1500 160 69.6 12.2 1802 2545 3439 4299
2000 160 94.6 16.3 2456 3468 4687 5859

280
1000 230 59.8 11.0 1537 2170 2933 3666
1200 230 73.2 13.1 1887 2665 3602 4502
1500 230 93.3 16.3 2413 3408 4605 5756
2000 230 126.7 21.7 3289 4645 6277 7846

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working 
temperature/
Temperatură max. 
de lucru 90˚C

Mounting kit 
included/
Kit montaj 
inclus: K18 pag. 156

draulic connections
Cone iuni idraulice

Con ector

loor
Pardoseală

all
Perete

Con ector C



SLIM
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



45DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  its ele ant ertical steel tubes   is a minimalist et 
stri in  contemporar  radiator t at uic l  catc es t e e e 

it  its st lis  loo s.   is a ailable in sin le mono  or 
double confi uration bi   ere t e radiator is built it  a 
second set of pipin  at t e rear for muc  reater outputs. 
Crafted utili in  uni ue eldin  tec nolo     as 

ite or ot er  colour finis  and also can be ordered 
in slee  c rome finis .

SLIM
 este  prin definiţie  un radiator ele ant care arată 

perfect într un desi n contemporan. ste disponibil în 
arianta mono sau dublă  radiatorul a ând încă un set 

de elemenţi pe spatele colectorului pentru o putere mai 
mare.  este reali at folosind o te nolo ie unică de 
sudare i poate fi comandat în finisa  cromat sau în orice 
culoare .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

No el/Nr 
elemenţi

Centres/
Interax 

(A)

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm pcs mm kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

1000 453 10 958 9.3 5.0 249 192 352 271 475 366 570 439
1000 903 20 958 18.6 10.1 498 383 704 541 1116 858 1339 1030
1500 453 10 1458 12.9 7.0 357 275 504 388 681 524 818 629
1500 903 20 1458 25.9 14.1 714 549 1009 776 1363 1048 1635 1258
1800 453 10 1758 15.1 8.2 422 325 596 458 805 619 966 743
1800 903 20 1758 30.3 16.5 844 649 1192 917 1610 1239 1932 1486
1000 453 20 958 16.8 9.0 445 - 628  - 849 - 1019 - 
1000 903 40 958 33.6 18.1 890  - 1256  - 1698  - 2037 - 
1500 453 20 1458 24.1 13.1 661  - 933  1261  - 1513  -
1500 903 40 1458 48.2 26.1 1321  - 1866  - 2522  - 3026  -
1800 453 20 1758 28.5 15.5 790  - 1116  - 1508  - 1810  -
1800 903 40 1758 57.0 30.9 1581  - 2232  - 3016  - 3620  -

SL
IM

 M
O

N
O

SL
IM

 B
I

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K22 
& K15 (bi) pag.155

 mono

 bi



TOSCA 15
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



47DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Constructed in steel to remain durable o er time  C  
 is t e ideal radiator for ele ant spaces. ptimum 

ualit  comfort  inno ation and e clusi e desi n  t ese are 
t e foundations on ic  C   as created  a st lis  
and po erful radiator. 

TOSCA 15
eali at din oţel ca să rămână durabil în timp  C   

este radiatorul ideal pentru spaţii ele ante. Calitate optimă  
confort  ino aţie i desi n e clusi  acestea sunt ba ele pe 
care a fost creat C   un radiator cu stil i puternic.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

800 165 750 4 9.5 6.1 219 309 417 522
800 255 750 6 14.3 9.1 328 463 626 783
800 345 750 8 19.1 12.1 438 618 835 1044
800 435 750 10 23.8 15.1 547 773 1044 1305

1500 165 1450 4 17.5 11.2 405 572 773 966
1500 255 1450 6 26.3 16.8 608 858 1160 1450
1500 345 1450 8 35.1 22.4 810 1144 1546 1933
1500 435 1450 10 43.9 28.0 1013 1430 1933 2416
1800 165 1750 4 21.0 13.4 485 685 925 1157
1800 255 1750 6 31.5 20.1 727 1027 1388 1735
1800 345 1750 8 42.0 26.8 970 1370 1851 2314
1800 435 1750 10 52.5 33.5 1213 1712 2314 2893
2000 165 1950 4 23.3 14.9 538 760 1027 1284
2000 255 1950 6 34.9 22.3 807 1140 1541 1926
2000 345 1950 8 46.6 29.8 1076 1520 2054 2568
2000 435 1950 10 58.3 37.2 1346 1900 2568 3210

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K15  
pag. 155



VERTICA D
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



49DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

C   is all about clean lines  precise en ineerin  
and complete practicalit . t  loo s fantastic in loun es  

all a s or an  ot er room. it  to el oo s specificall  
desi ned for it  C    is t e perfect complement to 
contemporar  interiors it  its minimal reat aest etic. 

ailable in all  colour ran e and also in stainless steel.

VERTICA D
C   înseamnă linii precise  in inerie e cepţională 

i utilitate. ste un model ideal pentru oluri spaţioase  
saloane sau oricare altă cameră de locuit. isponibil în 
orice culoare  sau ino  C   poate fi accesori at 
cu diferite a ăţătoare robe oo  proiectate special pentru 
acest model.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
ele-

menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral stainless steel ral stainless steel ral stainless steel ral stainless steel

1500 175 1458 4 9.1 5.9 207 153 292 216 394 292 493 365
1500 265 1458 6 13.7 8.9 310 230 438 324 592 438 739 548
1500 445 1458 10 22.9 14.9 520 385 734 544 992 735 1240 919
1500 535 1458 12 27.5 17.8 623 - 880 - 1190 - 1487 -
1500 625 1458 14 32.1 20.8 727 - 1026 - 1387 - 1734 -
1500 715 1458 16 36.6 23.8 830 - 1173 - 1585 - 1981 -
1800 175 1758 4 10.8 7.0 245 182 347 257 468 347 585 434
1800 265 1758 6 16.2 10.5 368 273 520 385 703 521 879 651
1800 445 1758 10 27.1 17.6 617 457 872 646 1178 872 1472 1091
1800 535 1758 12 32.5 21.1 740 - 1045 - 1412 - 1765 -
1800 625 1758 14 37.9 24.7 863 - 1219 - 1647 - 2059 -
1800 715 1758 16 43.3 28.2 986 - 1392 - 1881 - 2352 -

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K12 
& K15 pag. 154, 155

tainless steel ersiune inoteel ersiune opsită



VERTICA D Bi
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



51DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

ur C    radiators are manufactured usin  state 
of t e art eldin  tec nolo  ic  i es a superior finis  
because t e elds are irtuall  in isible. it  its double 
confi uration  C    boasts superior eat outputs   
and can be accessori ed it  di erent s apes of to el and 
robe oo s.

VERTICA D Bi
adiatoarele C    sunt fabricate folosind o 

te nolo ie unică de sudare la interior care oferă o mai 
bună finisare  astfel încât sudurile sunt  practic  in i ibile. 

re o confi uraţie dublă  ceea ce îi oferă o putere termică 
sporită.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

600 445 558 20 18.57 12.03 420 593 801 1001
600 815 558 36 33.44 21.66 756 1067 1442 1803

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K15 
pag. 155



VERTICA D MIRROR
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



53DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

ur e uisite mirrored radiator pro ides armt  and 
comfort  and is accompanied b  a full len t  clear or 
bron e  mirror to en ance and complement its beaut . 

n uni ue addition to our ome  C    
demands attention et retains a sense of practicalit  i  
outputs  to el and robe oo s a ailable on re uest  ide 
ran e of colour finis es.

VERTICA D MIRROR
n model care oferă căldură  confort i este completat 

de o superbă o lindă finisa  bron  sau clasic . C   
 cu si uranţă a atra e atenţia  fiind un radiator 

ornamental practic i robust. Poate fi personali at a ând la 
dispo iţie o mare amă de culori i accesorii.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless 
steel ral stainless 

steel ral stainless 
steel ral stainless 

steel

1500 535 1458 6 14.7 9.5 329 243 464 344 627 369 784 581
1500 625 1458 8 19.3 12.4 432 320 610 452 825 485 1031 764
1800 535 1758 6 17.2 11.1 387 287 547 405 739 434 923 684
1800 625 1758 8 22.6 14.6 510 378 720 533 973 572 1216 901

tainless steel ersiune inoteel ersiune opsită 

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K22 
pag. 155



VESTA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



55DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is modular radiator is con enientl  ersatile allo in  for 
an  number of elements to meet our desi nin  needs. 

eplo  our ima ination and e periment it  an  ariet  
of s apes and colours. e ardless of t e combination t e 
final product ill be remar able.

VESTA
 are un desi n e ibil  poate fi fără dificultate 

personali at astfel încât să se potri ească în orice desi n 
de interior. no  cromat  opsit în nuanţe  la ale ere  

 a arăta impresionant oricum.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)
No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel
600 300 440 6 18.1 14.02 305 235 226 431 331 319 582 448 431 728 560 539
600 600 440 12 30.3 20.7 592 455 438 836 643 619 1130 869 837 1412 1086 1046
600 700 440 14 34.4 24.1 688 529 509 971 747 719 1312 1009 972 1640 1262 1215
600 800 440 16 38.5 27.4 783 602 580 1106 851 819 1495 1150 1107 1868 1437 1384
600 900 440 18 42.6 30.8 879 676 651 1241 955 919 1677 1290 1242 2096 1613 1553
700 300 540 6 21.4 16.5 362 278 268 511 393 378 690 531 511 863 664 639
700 600 540 12 35.2 24.4 705 542 522 996 766 738 1346 1035 997 1682 1294 1246
700 700 540 14 36.0 28.4 820 630 607 1157 890 857 1564 1203 1159 1955 1504 1448
700 800 540 16 40.9 32.4 934 719 692 1319 1015 977 1783 1371 1320 2228 1714 1651
700 900 540 18 45.8 36.3 1049 807 777 1481 1139 1097 2001 1539 1482 2501 1924 1853
800 300 640 6 24.7 19.0 418 322 310 591 454 438 798 614 591 998 768 739
800 600 640 12 36.0 28.1 818 629 606 1156 889 856 1562 1201 1157 1952 1502 1446
800 700 640 14 41.7 32.7 952 732 705 1344 1034 996 1816 1397 1345 2270 1746 1682
800 800 640 16 47.5 37.3 1085 835 804 1532 1179 1135 2071 1593 1534 2588 1991 1917
800 900 640 18 53.2 41.9 1218 937 902 1721 1324 1275 2325 1789 1722 2906 2236 2153

1200 300 1040 6 37.8 28.8 645 496 478 910 700 674 1230 946 911 1538 1183 1139
1200 600 1040 12 55.7 42.9 1271 978 942 1795 1381 1330 2426 1866 1797 3032 2332 2246
1200 700 1040 14 64.7 49.9 1480 1138 1096 2090 1608 1548 2824 2172 2092 3530 2716 2615
1200 800 1040 16 73.7 57.0 1689 1299 1251 2385 1834 1766 3223 2479 2387 4028 3099 2984
1200 900 1040 18 82.7 64.0 1897 1460 1406 2680 2061 1985 3621 2785 2682 4526 3482 3353

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K23 
pag. 155



VESTA UNO
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



57DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  its tubular construction     ma es an 
impact on an  interior d cor. loor or all mounted   

 is suitable for ome or or spaces  o erin  superb 
eat deli er . t can be personali ed it  finis es suc  as 

colours combination  c rome and stainless steel. 

VESTA UNO
Prin construcţia sa compactă    este o pre enţă 
spectaculoasă în orice ambient. Poate fi montat ertical 
pe perete sau pe podea    este disponibil în 
ariantă opsită  cromată sau ino .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Cen-
tres/

Interax 
(A)

No 
el/Nr 
ele-

menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel

600 600 440 12 14.5 9.7 315 242 233 445 342 330 602 463 446 752 578 557
600 700 440 14 16.8 11.3 366 282 271 517 398 383 699 537 518 873 672 647
600 800 440 16 19.2 12.9 417 321 309 589 453 436 796 612 589 995 765 737
600 900 440 18 21.5 14.5 468 360 347 661 508 489 893 687 661 1116 859 827
700 600 540 12 16.9 11.6 375 288 277 529 407 392 715 550 530 894 687 662
700 700 540 14 19.7 13.5 435 335 323 615 473 455 831 639 616 1039 799 769
700 800 540 16 22.4 15.3 496 382 368 701 539 519 947 728 701 1184 911 877
700 900 540 18 25.2 17.2 557 428 413 787 605 583 1063 818 787 1329 1022 984
800 600 640 12 19.4 13.4 434 334 322 613 472 454 828 637 614 1035 796 767
800 700 640 14 22.6 15.6 505 388 374 713 548 528 963 741 714 1204 926 892
800 800 640 16 25.7 17.8 575 443 426 813 625 602 1098 845 813 1373 1056 1017
800 900 640 18 28.9 20.0 646 497 479 912 702 676 1233 948 913 1541 1186 1142

1200 600 1040 12 29.2 20.8 672 517 498 949 730 703 1282 986 950 1602 1233 1187
1200 700 1040 14 34.0 24.2 782 602 579 1104 850 818 1492 1148 1106 1866 1435 1382
1200 800 1040 16 38.8 27.7 892 686 661 1260 969 933 1703 1310 1261 2129 1637 1577
1200 900 1040 18 43.6 31.1 1003 771 743 1416 1089 1049 1913 1472 1417 2392 1840 1772
1800 600 1640 12 44.0 31.9 1028 791 762 1452 1117 1076 1962 1509 1454 2453 1887 1817
1800 700 1640 14 51.2 37.2 1198 922 887 1692 1301 1253 2286 1759 1694 2858 2198 2117
1800 800 1640 16 58.5 42.4 1368 1052 1013 1932 1486 1431 2610 2008 1933 3263 2510 2417
1800 900 1640 18 65.8 47.7 1537 1183 1139 2171 1670 1608 2934 2257 2173 3668 2821 2717

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K15 
pag. 155

50



WAVE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



59DESIGN RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 lu ur  radiator   fills an  room it  armt  and 
ele ance.  it  slim at rectan ular pipes a in  bac  and 
fort   is a ailable as a ertical or ori ontal radiator  
in all  ran e finis in  colours.

WAVE
n radiator cu ade ărat ele ant care oferă căldură i 

rafinament   este disponibil în orice culoare . Cu 
elemenţii săi plaţi i arcuiţi   este disponibil atât în 
ariantă erticală  cât i ori ontală.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

850 400 814 10 10.4 2.8 244 344 465 581
850 520 814 13 13.5 3.6 317 447 605 756
850 600 814 15 15.6 4.1 365 516 698 872

1200 400 1164 10 14.3 3.7 335 474 640 800
1200 520 1164 13 18.5 4.8 436 616 832 1040
1200 600 1164 15 21.4 5.5 503 710 960 1200
1500 400 1492 10 17.6 4.4 414 585 790 988
1500 520 1492 13 22.9 5.8 538 760 1027 1284
1500 600 1492 15 26.4 6.7 621 877 1185 1481
1800 400 1764 10 20.9 5.2 493 696 940 1175
1800 520 1764 13 27.2 6.8 640 904 1222 1528
1800 600 1764 15 31.4 7.8 739 1043 1410 1763

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K26 
pag. 154

draulic connections
for ertical ersion  

Cone iuni idraulice 
ersiune erticală

draulic connections
for ori ontal ersion  
Cone iuni idraulice 
ersiune ori ontală



BROC
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



61SPECIAL DESIGN RADIATORS / RADIATOARE CU DESIGN SPECIAL

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

n attracti e radiator set apart from t e eatin  tradition  
C is a uni ue piece of craftsmans ip.  utra eousl  

po erful in bot  isual e ect and functionalit   C is 
a ailable in all  colours  c rome plated or stainless 
steel.

BROC
n radiator atracti  i necon enţional  C este o 

îmbinare perfectă de in inerie i creati itate. Puternic atât 
în efectul i ual creat  cât i în funcţionalitate  C este 
disponibil în orice culoare  cromat sau din ino .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres 
(A1)

Centres 
(A2)

Weight/
Greutate

Vol-
ume/

Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm mm kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

690 690 500 660 9.2 5.0 207 159 153 292 224 216 394 303 292 493 379 365

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



CIRCLE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



63SPECIAL DESIGN RADIATORS / RADIATOARE CU DESIGN SPECIAL

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is stunnin  radiator is muc  more t an ust a eatin  
element. it  e ceptional eat output C C  boasts 
e tensi e functional utilit . ur cle er space sa in  
radiator can fit in an  corner of a itc en or bat room. ts 
rin s are spaced as suc  to allo  to els to an  it in t e 
center of t e radiator.

CIRCLE
cest superb radiator este mai mult decât un simplu 

element de încăl ire. esi nul er onomic permite 
montarea în orice colţ din bucătărie sau baie  atunci când 
nu e istă mult spaţiu la dispo iţie. C C  este disponibil 
în orice culoare  iar spaţiul eneros între inele permite 
depo itarea i încăl irea optimă a prosoapelor.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

800 250 50 14 6,3 3,3 224 316 427 534
1200 250 50 20 9 4,8 324 457 618 773
1800 250 50 30 13,5 7,2 485 685 926 1158

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K03 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



COMBI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



65SPECIAL DESIGN RADIATORS / RADIATOARE CU DESIGN SPECIAL

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

inis ed in a slee  c rome or in an  combination of 
colours and c rome  C  is bot  practical and lo in l  
desi ned.  er  suitable for itc ens and bat rooms ali e  
t is superb desi n suit e er  interior.

COMBI
C  are un desi n practic i atracti  disponibil în orice 
culoare  cromat sau c iar în combinaţii de culori i 
crom  datorită celor doi elemenţi niplabili. oarte potri it 
atât pentru bucătărie  cât i pentru baie  acest model 
splendid se armoni ea ă oricărui interior.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

600 900 540 2 10.5 3.9 181 139 255 196 345 265 430 331

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



COMBI GLASS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



67SPECIAL DESIGN RADIATORS / RADIATOARE CU DESIGN SPECIAL

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is fres  desi n is a tribute to modern creati it . e 
practical s ape ma es t is radiator ideal for an  room 
settin . it  its lass desi n  C    adds ele ance 
and sop istication to an  li in  area.

COMBI GLASS
Cu un desi n remarcabil  C   este un tribut 
adus creati ităţii moderne. oarte practic i ele ant prin 
desi nul in enios al sticlei  C   aduce un plus de 
stil i rafinament în orice încăpere.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

900 600 540 2 11.0 3.9 181 139 255 196 345 265 430 331

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

For more images, see page 148. / Găsiţi mai multe imagini la pagina 148.



APOLLO
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



69DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

P  is a practical and attracti e to el rail radiator. ts 
rounded columns ic  support contrastin  at panelled 
pipin   ma e it eas  on t e e es.  ailable in slee  c rome 
and all  colours.

APOLLO
P  este un radiator port prosop  practic i atracti . 

Contrastul dintre colectorii rotun i i elemenţii o ali  
creea ă un efect i ual spectaculos. ste disponibil în 
finisa  crom i orice culoare .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

700 500 465 6 6.5 2.5 141 109 200 154 270 208 337 260 300
1050 500 465 9 9.8 3.7 164 126 232 178 313 241 391 301 300
1400 500 465 12 13 4.9 212 163 299 230 404 311 505 389 500

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 4 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



APOLLO FLEXI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



71DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

an s to its inno ati e desi n  P   enerates 
armt  and omo eneous eatin  in bat rooms  itc ens  

laundr  rooms  fo ers and an  ot er room  benefitin  of 
ot ater t rou  all t e to el bars  includin  t e e ible 

element. P   is er  e cient and eas  on t e 
e es  et its bi est ad anta e is t at dr in  t e to el 

ill not slo  do n t e con ection of t e mo ement of air 
t rou  t e radiator for eatin  t e room.

APOLLO FLEXI
atorită desi nului ino ator  P   enerea ă 

căldură i încăl e te uniform băi  bucătării  spălătorii 
sau orice altă cameră  beneficiind de apă caldă prin toţi 
elemenţii radiatorului  inclusi  prin elementul e ibil. 

P   este un radiator eficient i spectaculos  dar 
marele lui a anta  este că uscarea prosopului nu a încetini 
con ecţia căldurii enerate de radiator în mediul ambiant.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30 Δt=40 Δt=50 Δt=60

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

750 500 465 8 10.8 3.9 177 136 252 194 341 262 426 328 300
1200 500 465 13 15.7 5.7 287 220 408 314 551 424 689 530 600
1470 500 465 16 18.6 6.9 352 271 501 386 677 521 847 651 900

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 4 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



ARAMIS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



73DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Creatin  an uni ue isual e ect   features slim 
columns connected to t ic  tubular ro s ic  are open 
at eit er ends. ailable in st lis  colours or stainless steel  

 can be mounted  left or ri t anded.

ARAMIS
esi nul unic al radiatorului  creea ă un ec ilibru 

între colectorii subţiri i elemenţii tubulari desc i i la 
ambele capete. ste disponibil în orice culoare din ama 

 sau oţel ino idabil i poate fi montat pe partea stân ă 
sau pe partea dreaptă  în funcţie de preferinţe.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless 
steel ral stainless 

steel ral stainless 
steel ral stainless 

steel electrical

800 500 50 5 21.3 5.2 411 304 541 401 731 541 914 677 900
1155 500 50 7 30.0 7.4 578 428 760 563 1027 761 1284 951 900
1512 500 50 9 38.6 9.5 744 551 979 725 1323 980 1654 1225 1200

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K03 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



AZTEC
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



75DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

C it  its  simple and ele ant desi n  puts a ne  
t ist on a classic ladder st le to el radiator.   s uare 
as mmetric tubular rail it  room to arm up plent  of 
to els  C is a ailable in  colours  c rome and 
stainless steel.

AZTEC
isponibil în orice culoare  crom sau ino  C este 

un radiator port prosop care se desprinde de structura 
clasică tip scară a unui radiator de baie. r ani area 
asimetrică a elemenţilor oferă spaţiu eneros pentru 
depo itarea a cât mai multor prosoape.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
ele-

menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

915 600 560 6 7.18 4.55 167 128 124 236 181 175 319 245 236 398 306 295
1265 600 560 8 9.61 6.08 223 172 165 315 243 234 426 328 316 533 410 395
1615 600 560 10 12.04 7.62 350 269 259 494 380 366 668 514 495 835 642 618

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



BOKA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



77DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 puts a ne  t ist on a classic ladder st le to el 
rail it  a simple desi n t at allo s for t e eas  an in  
of to els.  is e cient  a ailable in  colours or 
c rome plated  ust a perfect addition to an  bat room 
or itc en.

BOKA
 repre intă o nouă formă a clasicului radiator port

prosop  cu un desi n simplu  care permite a e area 
u oară a prosoapelor. isponibil în arianta opsită sau 
cromată   se adaptea ă perfect oricărei băi sau 
bucătării.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

740 600 560 5 6.4 4.1 133 102 189 146 256 197 320 246

1265 600 560 8 10.2 6.5 213 164 303 233 409 315 511 393

1790 600 560 11 14.1 8.9 292 225 416 320 562 432 702 540

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



BRAVA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



79DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

 is ideal for armin  and dr in  to els it  t e 
con enience of a reat output and a  rotation. ts 
delicate loops create a contemporar  interpretation 
of t e classic ladder rail desi n and its paint finis  are 

uaranteed to fit an  natural st led bat room.  
mo es accordin l  to our is es  ile creatin  a arm 
and cos  space. 

BRAVA
 este ideal pentru încăl irea camerei i uscarea 

prosoapelor  a ând o putere termică ridicată i o rotaţie 
de . lemenţii curbaţi creea ă o interpretare 
contemporană a port prosoapelor clasice. isponibil 
în arianta opsită   se mi că în conformitate 
cu dorinţele d s.  creând în acela i timp un spaţiu cald i 
confortabil.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

1400 600 50 18 22.6 6.5 472 672 908 1135

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

The mounting brackets are included and integrated 
part of the product./ Consolele de montaj sunt 
incluse şi sunt parte integrantă a produsului.

draulic connections
Cone iuni idraulice

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.



BREAK Q
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



81DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

  is bot  st lis  and functional it  ample room 
for to els. Contemporar  desi ned    is a ailable 
in  colours  and also in special colours suc  as te tured 
blac  ite  bei e or sil er re .

BREAK Q
  este un radiator ele ant i funcţional  care 

dispune de spaţii eneroase pentru depo itarea i 
încăl irea prosoapelor. Cu un desi n modern    
este disponibil în culorile  i de asemenea  în culori 
speciale  cum ar fi culorile te turate ne ru  ri  be  sau alb

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral electrical

1200 500 459 23 13.8 5.8 318 450 607 759 600
1200 600 559 23 15.8 6.4 367 518 699 874 600
1560 500 459 29 17.6 7.4 404 571 772 965 900
1560 600 559 29 20.1 8.2 465 657 888 1110 900

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



CLEPSY
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



83DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 fres  sop isticated appearance  C P  as enerous 
spaces bet een t e tubes con enient for an in  to els. 
C P  adds a fantastic finis in  touc  to an  room  and 

as a ood output.

CLEPSY
Cu un aspect nou  sofisticat  C P  dispune de spaţii 

eneroase între elemenţi  con enabile pentru încăl irea 
prosoapelor. C P  adau ă o notă decorati ă oricărei 
camere  a ând o bună putere termică.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

991 656 622 10 5.0 3.1 144 111 203 156 275 211 343 264

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K12 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



DORA 70
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



85DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

tretc in  out as mmetricall  to one side    is 
notabl  st lis  it  its slim  rectan ular pipes. t can be 
mounted left or ri t anded upon our re uest. ailable 
in all  colours and slee  c rome     pro ides 
an attracti e means to eat bat rooms   itc ens  laundr  
rooms  fo ers and irtuall  an  room ere comfort is of 
prime importance and space is limited.

DORA 70
  completea ă ama de radiatoare de baie 

moderne cu un desi n rectan ular i ele ant. Poate fi 
instalat în funcţie de preferinţe  pe partea stân ă sau 
dreaptă. ste disponibil în orice culoare  i crom  ceea 
ce îl face perfect pentru baie  bucătărie sau  practic  orice 
cameră în care confortul este o prioritate  dar spaţiul este 
limitat.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

800 500 100 6 7.51 2.73 167 129 236 182 319 245 399 307 300
1235 500 100 9 11.36 4.15 253 195 357 275 483 371 603 464 600

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 4 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



EMPIRE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



87DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

is traditional n lis  steel to el rail is an ideal option 
for restorin  a period settin  or creatin  an indi idual 
st le. loor standin  or all mounted  P  is all about 
aut entic ele ance  distin uis ed lu ur  all a ailable in 
c rome or  colours. 

EMPIRE
n radiator din oţel care aminte te de stilul tradiţional 

en le esc  P  de ine piesa de re istenţă într un 
ansamblu de desi n clasic. P  poate fi montat pe 
perete sau pe podea i întrune te toate criteriile de 
ele anţă autentică i rafinament  fiind disponibil cromat 
sau în orice culoare .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)
No.tubes Weight/

Greutate
Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

E48 480 480 430 3 2.6 1.2 52 40 73 56 99 76 124 95
E60 920 600 550 5 5.1 2.5 106 82 150 115 202 156 253 195
E70 1000 700 650 5 5.7 2.8 121 93 171 132 232 178 289 223

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/ 
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K03 
& K07 pag. 153, 154



EMPIRE INSPIRE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

ailable in a ariet  of colours and slee  c rome  P  
P  as a lu urious desi n  its c ic desi n transforms 

an  bat room into one suitable for ro alt . P  
P  is is er  e cient and eas  on t e e es  it  a 

bi  ad anta e   dr in  t e to el ill ne er slo  do n t e 
con ection of t e mo ement of air t rou  t e radiator for 

eatin  t e room.

EMPIRE INSPIRE
isponibil atât în ariantă opsită cât i cromată  P  

P  repre intă pe deplin ele anţă i lu  i adau ă o 
notă de rafinament oricărei încăperi. P  P  este 
un radiator eficient i spectaculos  cu un mare a anta  
uscarea prosopului pe radiator nu a încetini niciodată 
con ecţia căldurii enerate de radiator în mediul ambiant. 

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

935 600 550 6 12.5 5.6 210 161 296 228 401 308 501 385

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K07 
pag. 153

draulic connections
Cone iuni idraulice



EMPIRE MULTI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  a i  de ree of eat output  P   is 
t e ideal combination of ersatilit  attracti eness  and 

armin  comfort perfect for an  bat room or utilit  room. 
et its bi est ad anta e is t at dr in  t e to el ill not 

slo  do n t e con ection of t e mo ement of air t rou  
t e radiator for eatin  t e room.

EMPIRE MULTI
P   are toate calităţile pentru a fi perfect 

pentru orice baie  putere termică  desi n spectaculos i 
ersatilitate. n radiator port prosop somptuos  care a 

fost atent proiectat pentru a oferi performanţă ma imă. ar 
marele lui a anta  este că uscarea prosopului nu a încetini 
con ecţia căldurii enerate de radiator în mediul ambiant.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

935 600 550 8 19.2 8.5 333 256 470 362 636 489 795 611

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K07 
pag. 153

draulic connections
Cone iuni idraulice



ESSE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



93DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

e ultra slim  features at tubes it  a subtle 
cur in  profile t at o s smoot l  loo in  perfect in an  
contemporar  settin .  it  its attracti e s ape   can 
eit er be used as a supplemental eater or be t e sole 
source of eat for a smaller room.

ESSE
n model ultra suplu cu un profil subţire  u or curbat care 

se încadrea ă perfect în orice sc emă de desi n modern. 
 poate fi folosit fie ca element suplimentar de încăl ire  

fie ca sursă unică de căldură pentru un spaţiu mai mic.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

540 850 500 6 6.0 1.4 142 109 201 154 271 208 339 261

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K25 
pag. 154



KAZAR
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 is a onderful addition to an  room  bat room  or 
itc en. t is a solid  practical and attracti e radiator t at 
ill eat our room and  pro ide ou t e lu ur  of a arm 
u  to el to rap ourself in. ailable in all finis es  

 is an uni ue pieces  especiall  in a beautiful brus ed 
stainless steel  t e finis  bein  applied b  and b  i l  
s illed metal or ers meanin  ours ill be  uni ue.

KAZAR
 a aduce acel plus de stil i ele anţă de care este 

ne oie în orice cameră  baie sau bucătărie. adiator solid  
practic i atracti  încăl e te în mod eficient atât camera  
cât i prosoapele pentru un confort sporit. isponibil în 
toate finisa ele   este unic  în special în ersiunea 
satinată de oţel ino idabil  fiind reali at manual de către 
profesioni ti pentru a asi ura acestui radiator o calitate i 
un aspect e cepţional.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

780 500 50 5 7.4 2.8 127 97 94 179 138 132 242 186 179 302 232 224
780 600 50 5 8.3 3.1 143 110 106 202 156 150 274 210 203 342 263 253
960 500 50 6 9.1 3.4 157 121 116 222 171 164 300 230 222 375 288 277
960 600 50 6 10.3 3.9 178 137 132 251 193 186 340 261 252 425 327 314

1140 500 50 7 10.9 4.1 187 144 139 265 204 196 358 275 265 447 344 331
1140 600 50 7 12.3 4.6 213 163 157 300 231 222 406 312 300 507 390 376
1320 500 50 8 12.6 4.7 218 168 161 308 237 228 416 320 308 520 400 385
1320 600 50 8 14.3 5.4 247 190 183 349 268 259 472 363 349 590 453 437
1500 500 50 9 14.4 5.4 248 191 184 350 270 260 474 364 351 592 455 439
1500 600 50 9 16.3 6.1 282 217 209 398 306 295 538 414 398 672 517 498

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 6 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



LINX
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

ull  re ersible for left or ri t situations   as a 
slee  balanced desi n it  its tubular elements arran ed 
perpendicular to t e ertical manifolds.  is an ele ant 
to el armer it  tubes e enl  spaced  desi ned for 
optimal positionin  of to els. ailable in all  colours 
or c rome.

LINX
Complet re ersibil pentru monta  pe partea stân ă sau pe 
partea dreaptă   are un desi n ele ant  ec ilibrat  cu 
elemenţii săi dispu i perpendicular pe colectorii erticali. 

 este radiator deosebit  cu un desi n ec ilibrat al 
elemenţilor dispu i în mod e al  pentru o po iţionare i 
încăl ire optimă a prosoapelor. isponibil în culori  sau 
crom.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

736 500 8 7.4 4.8 156 120 220 169 298 229 372 286
936 500 10 9.3 6.0 196 150 276 212 373 287 466 359

1136 500 12 11.1 7.2 235 181 332 255 449 345 561 431
1336 500 14 13.0 8.5 275 211 388 298 524 403 655 504
1536 500 16 14.9 9.7 314 242 444 341 600 461 750 577

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



LOTUS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 is a perfect to el radiator for an  bat room  
itc en  laundr  room  fo er or an  ot er room. e tubin  

is arran ed in an appealin  eometric desi n  ma in  
 a statement piece for an  room.

LOTUS
 este un radiator port prosop perfect pentru orice 

baie  bucătărie  spălătorie  ol sau orice altă cameră. 
lemenţii sunt dispu i într un desi n eometric atră ător  

făcând din  un element decorati  pentru orice 
cameră.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Cen-
tres/

Interax 
(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

1125 500 50 10 4.1 2.0 120 93 89 170 131 126 230 177 170 287 221 213

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 6 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K17 
pag. 156



PORTO
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

P  ensures a ood eat output ilst s o in  o  its 
stunnin  painted finis  standard  te tured or e en a 
lo el  sil er or copper patina. it  plent  of an in  space  
P  ill stand t e test of time.

PORTO
P  are un randament termic bun  disponibil în arianta 
opsit standard  te turat sau c iar cu o minunată 

patină de ar int sau cupru. Cu suficient spaţiu pentru uscat 
prosoape  P  a re ista testului timpului.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

1009 500 440 4 8.5 5.1 194 276 374 467
1369 500 440 6 11.4 6.6 260 370 500 625
1729 500 440 8 14.2 8.1 326 464 627 783

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



PREMIER XL
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

P   pro ides ou  t e i est ualit  to el rails 
around. our tainless teel o el adiator ill last and 
last  and eep on armin  our room and to els for ears 
to come. e small idt  ran e allo s t em to fit into small 
spaces ile pro idin  t e armt  ou need. P   
is also a ailable in  ersion.

PREMIER XL
eali at din oţel ino idabil  P   oferă aranţia unui 

produs de calitate superioară. ste unul dintre produsele 
cele mai apreciate i ândute datorită caracteristicilor 
te nice  puterii termice ridicate i ele anţei formei sale.  

ama de lăţimi mici permite încadrarea sa în spaţii în uste  
putând asi ura confortul termic dorit. P   este 
disponibil i în arianta .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr ele-
menţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l stainless steel stainless steel stainless steel stainless steel

800 450 412 16 5.7 3.2 121 171 231 289
800 500 462 16 6.1 3.5 132 187 253 316
800 600 562 16 6.9 3.9 155 219 296 370

1200 450 412 24 8.4 4.9 181 256 346 433
1200 500 462 24 9.0 5.2 198 280 379 473
1200 600 562 24 10.3 5.9 232 328 443 554
1800 450 412 37 12.7 7.4 277 391 529 661
1800 500 462 37 13.7 7.9 303 428 578 723
1800 600 562 37 15.6 9.0 355 501 678 847

draulic connections
Cone iuni idraulice

round 

at drept

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K12 
pag. 154

Premier l round



QUEBIS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



105DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

trai tfor ard radiator    does its ob onderfull . 
ts steel s uare tubes create a er  attracti e to el rail. 

is ele ant  et practical to el rail eats t e room ilst 
supportin  to els it  ease.  is a ailable also in 

 ersion.

QUEBIS
 este un radiator care oferă ceea ce promite  

desi n clasic  calitate i putere termică mare. cest 
radiator ele ant  dar practic  a încăl i orice încăpere  în 
timp ce încăl e te prosoapele u or i eficient.  este 
disponibil i în arianta .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

700 500 470 11 6.1 2.4 151 116 214 164 289 222 361 278 300
1100 500 470 18 9.9 3.9 244 188 345 265 466 358 582 448 500
1550 500 470 26 14.1 5.6 349 269 493 380 667 513 833 641 600

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06, 
K26 (round) pag. 154

round 

at drept

draulic connections
Cone iuni idraulice



RICO
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

le ant et i l  functional  C  is a desi n to el rail t at 
ill old and arm se eral to els it  ease and e cienc .  

Perfect for e er  t pe of bat room et er traditional or 
contemporar  C  is a ailable in all  colours.

RICO
le ant  însă foarte practic  C  este un radiator port

prosop de desi n care poate încăl i mai multe prosoape 
cu u urinţă i eficienţă. Perfect pentru orice tip de baie  
fie tradiţională sau contemporană  C  este disponibil în 
toate culorile .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC
mm mm mm pcs kg l ral ral ral ral

640 500 400 4 6.7 5.1 140 199 269 336
1000 500 400 6 10.3 7.7 212 302 408 510
1360 500 400 8 13.8 10.3 285 405 548 684
1720 500 400 10 17.3 13.0 357 508 687 859
640 600 500 4 7.5 5.7 157 223 301 377

1000 600 500 6 11.5 8.6 238 338 457 571
1360 600 500 8 15.4 11.6 318 453 612 765
1720 600 500 10 19.4 14.5 399 568 768 960

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154

draulic connections
Cone iuni idraulice



RIVER
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

Contemporar st le to el rail   complements an  
bat room or itc en ali e. t is con enientl  a ailable in all 
finis es addin  alue to an  desi n sc eme.

RIVER
n radiator port prosop contemporan   completea ă 

orice baie sau bucătărie. isponibil în toate finisa ele 
cromat  opsit  ino    adau ă stil i ele anţă oricărui 

interior.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)
No 

loops
Weight/

Greu-
tate

Vol-
ume/

Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel electrical

1000 500 72 9 4.8 2.7 137 105 101 193 148 143 261 201 193 326 251 241 300
1400 650 72 13 7.5 4.2 231 178 171 326 251 242 441 339 327 551 424 408 500

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/Kit 
montaj inclus: K03, K12 
pag. 153, 154



RUBIK
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 as concei ed to satisf  t e need for eatin  
solutions t at accompan  t e conceptual e olution of 
modern bat rooms. it  its diamond s ape   is a 
stunnin  a  to eat an  room  uic l  and e cientl . 

RUBIK
 a fost conceput pentru a satisface ne oia unei 

soluţii de încăl ire care însoţe te e oluţia conceptuală a 
băilor moderne. Cu forma sa de diamant   este o 
modalitate uimitoare de a încăl i camera  rapid i eficient.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral stainless 
steel ral stainless 

steel ral stainless 
steel ral stainless 

steel

1501 622 50 5 6.4 3.5 149 111 211 156 285 211 356 264

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



SCALA N
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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* When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

C   is a ood loo in  radiator ic  on t steal t e 
s o  ust  ill eep ou and our to els arm all da . 

ailable in an  colour and c rome plated. n its round 
ersion  C    is a ele ant to el rail radiator  its 
entl  cur in  tubes or  to et er to combine aest etic 

appeal it  e cient dr in  space.

SCALA N
C   este un radiator emblematic  practic i util  e trem 

de eficient în incăl irea camerei i a prosoapelor  disponibil 
în orice culoare i cromat. n arianta round  C   

 combină aspectul estetic cu utilitatea  beneficiind  
datorită elemenţilor săi curbaţi  de un spaţiu de depo itare 
i încăl ire prosoape eficient.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

800 450 400 18 6.0 3.6 179 138 253 195 342 263 426 328 300
800 500 450 18 6.5 3.8 200 154 282 217 381 293 475 365 300
800 600 550 18 9.4 5.2 231 177 326 251 440 339 548 421 500

1200 450 400 26 8.7 5.2 261 201 369 284 499 384 620 477 600
1200 500 450 26 9.4 5.6 286 220 404 311 546 420 679 522 600
1200 600 550 26 10.7 6.4 340 262 480 370 649 499 808 621 600
1500 450 400 34 11.1 6.7 344 265 486 374 656 505 817 628 600
1500 500 450 34 12.0 7.2 376 289 531 409 718 552 893 687 900
1500 600 550 34 13.8 8.3 441 339 622 479 841 647 1047 805 900
1800 450 400 39 12.9 7.8 398 306 562 433 760 585 946 727 900
1800 500 450 39 13.9 8.4 406 312 573 441 775 596 964 742 900
1800 600 550 39 15.9 9.6 509 392 719 553 972 748 1209 930 1200

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K04, 
K11or K01, K14 pag. 153

cala n round

round 

at drept



SERA
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



115DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

odern st led to el rail it  its contemporar  loo  and 
feel   is sure to compliment an  modern room.   

ailable in all finis es and also in electric ersion   
can suit an  bat room or itc en   brin in  t at desi ner 
feel into our ome.

SERA
Cu desi nul său modern   completea ă perfect  orice 
cameră. isponibil în toate finisa ele   este perfect 
pentru orice bucătărie sau baie  adău ând un plus de stil 
în orice locuinţă.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel electrical

450 580 550 4 3.87 2.10 95 73 70 134 103 99 181 140 134 227 174 168 150
730 580 550 6 5.88 3.19 145 111 107 204 157 151 276 212 204 345 265 256 300

1010 580 550 8 7.89 4.29 194 149 144 274 211 203 370 285 274 463 356 343 300
1570 580 550 12 11.9 6.5 293 225 217 414 318 307 559 430 414 699 538 518 600

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K24 
pag. 154



SERENE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

 is a contemporar  radiator  ust perfect for 
armin   multiple to els at once and distributin  eat in 

an  modern bat room  itc en or laundr  room.  ailable 
in c rom  al colours and stainless steel. 

SERENE
 este un radiator contemporan  perfect pentru 

încăl irea mai multor prosoape i pentru a asi ura 
confortul termic în orice baie modernă  bucătărie sau altă 
încăpere. isponibil  în finisa  cromat  opsit  i ino .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel electrical

900 500 460 8 12 4.9 222 171 164 313 241 232 424 326 314 529 407 392 300
1170 500 460 10 15 6.2 280 215 207 395 304 293 534 411 396 668 514 495 300
1440 500 460 12 18 7.5 338 260 250 478 367 354 645 496 478 807 621 598 600

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



SERPENTINE
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

P  is an uni ue  simple and ele ant radiator. 
o lon er ust a eatin  ob ect  P  is a item of 

furniture for e er  ome.  s usual  our customers can 
personali e t e si es and finis es  beautiful  colours  
c rome plated or stainless steel.

SERPENTINE
P  este un radiator unic  simplu i ele ant. cest 

radiator depă e te limitele unui element de încăl ire i 
de ine o ade ărată piesă de mobilier. Ca de obicei  clienţii 
no tri pot personali a dimensiunile i ale e finisa ul  culori 

 crom sau ino .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel

730 500 700 6 4.6 2.5 116 89 86 163 126 121 221 170 164 275 212 204
1010 500 980 8 6.2 3.3 155 120 115 220 169 163 297 228 220 370 285 274
1570 500 1540 12 9.3 5.0 235 181 174 332 255 246 449 345 332 559 430 414

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K24 
pag. 154



SMART U 
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

  as a er  functional s ape to an  or store 
to els upon its s elf  so ou can eep our to els arm 
and snu  on  ile not ta in  up too muc  space itself. 

SMART U 
  are un desi n funcţional ce permite a ăţarea 

sau depo itarea prosoapelor pe raftul său. stfel  eţi 
păstra prosoapele calde  în timp ce economisiţi spaţiu. 

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome

315 800 660 8.1 3.7 214 165 303 233 409 315 491 378

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



SUNNY
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

oo s simple but  as been carefull  desi ned for 
ood eatin  performance and capacit . t is a standard 
at to el rail desi n  made from i  ualit  steel  a ailable 

in all finis es  c rome  painted in al colours and also in 
stainless steel. n its  ersion    o ers 
e tra space at t e rear for to els to dr  o  and arm up. 

SUNNY
Cu un desi n simplu    a fost atent proiectat pentru 
o bună performanţă termică. ste un model standard de 
radiator port prosop  reali at din oţel de înaltă calitate  
disponibil în toate finisa ele  crom  opsit  în culori  i  
de asemenea  din oţel ino idabil. n ersiunea   

  oferă spaţiu suplimentar în partea din 
spate pentru depo itarea i încăl irea prosoapelor.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Cen-
tres/

Interax 
(A)

No 
el/Nr 
ele-

menţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel electrical

801 500 465 22 6.0 3.2 196 151 146 277 213 206 375 288 278 469 361 347 500
801 600 565 22 7.0 3.4 231 177 171 326 251 241 440 339 326 550 423 408 500

1193 500 465 33 9.0 4.8 294 226 218 415 319 307 561 431 415 701 539 519 600
1193 600 565 33 10.4 5.5 345 266 256 487 375 361 659 507 488 823 633 610 600
1779 500 465 51 13.8 7.4 450 346 333 635 489 471 859 661 636 1073 826 795 600
1779 600 565 51 16.0 8.4 529 407 392 747 575 554 1010 777 748 1262 971 935 900

draulic connections
Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K04, 
K11 pag. 153

round 

at drept



SUNNY FLEXI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  its inno ati e desi n    is ust perfect for 
eatin  our room and our to els  clot es e cientl  

and in st le.   all rounded  loo s simple but it 
as been carefull  desi ned for ma imum performance 

and eatin  o erin  t e benefits of t e ot ater t at runs 
t rou  all t e to el bars  includin  t e e ible element. ts 
bi est ad anta e is t at dr in  t e to el ill not slo  do n 
t e con ection of t e mo ement of air t rou  t e radiator 
for eatin  t e room.

SUNNY FLEXI
Cu un desi n ino ator    este perfect pentru 
încăl irea camerei  a prosoapelor i a ainelor în mod 
eficient i cu stil.   cu forma lui rotundă  pare 
simplu  dar a fost atent proiectat pentru performanţe 
ma ime de încăl ire  oferind beneficiile apei calde care 
circulă prin toţi elemenţii săi  inclusi  prin elementul e ibil. 

ar  marele lui a anta  este că uscarea prosopului nu a 
încetini con ecţia căldurii enerate de radiator în mediul 
ambiant.  

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

1200 600 565 22 7.9 4.3 275 211 391 301 528 406 660 508 500
1500 600 565 28 9.9 5.4 338 260 481 370 650 500 812 625 600
1800 600 565 34 12.0 6.5 401 308 570 439 771 593 963 741 600

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02 
pag. 154



UPPER
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.



127DESIGNER TOWEL RADIATORS / RADIATOARE DE BAIE

 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

it  its desi n  PP  represents st le in its simplest 
strai t form. ts slim s uared tubes lea e a lar e space in
bet een  i in  a minimalistic appearance to t is radiator 
and allo in  ample room for se eral to els. PP  is 
a ailable in slee  c rome finis  and also in stainless steel 
and  colours.

UPPER
PP  repre intă ele anţă i stil prin simplitatea formelor 

drepte. esi nul minimalist cu elemenţi rectan ulari 
i subţiri oferă suficient spaţiu pentru depo itarea i 

încăl irea prosoapelor. PP  este disponibil în finisa  
crom  oţel ino idabil i in culori .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/
Nr ele-
menţi

Weight/
Greu-
tate

Vol-
ume/

Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel ral chrome stainless 
steel ral chrome stainless 

steel electrical

1200 500 470 8 5.5 2.9 184 142 137 260 200 193 352 271 261 440 338 326 300
1500 500 470 10 6.9 3.6 230 177 171 325 250 241 440 338 326 550 423 407 500
1800 500 470 12 8.3 4.4 276 213 205 390 300 289 527 406 391 659 507 488 600

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



UPPER QUADROUPPER QUADRO
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

o lon er a simple ladder rail desi n  PP   
pus in  t e boundaries of at can be done it  metal  

eat and ater to create stunnin  radiator desi ns. it  a 
s uare ele ant robe oo   PP   is ust perfect 
for bot  itc ens and bat rooms.

UPPER QUADRO
PP   demonstrea ă că nu e istă limitări în ceea 

ce pri e te desi nul unui radiator. n ade ărat element 
estetic   practic i robust  PP   de ine piesa de 
re istenţă în bucătărie sau baie  putând fi accesori at cu 
un a ăţător ele ant i util robe oo .

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

780 500 50 11 8.59 4.7 206 158 291 224 393 302 491 378 500
1005 500 50 14 10.9 6 263 202 371 286 502 386 628 483 600
1230 500 50 17 13.3 7.3 320 246 452 348 611 470 764 588 600
1530 500 50 21 16.5 9 396 305 559 430 756 582 945 727 900
1830 500 50 25 19.7 10.7 472 363 666 512 900 692 1125 865 900

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 10 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 
pag. 154



VULCAN NV
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

C   can suit an  bat room or itc en it  its 
se uential aps  desi natin  spaces for more to els and 
lar er to els too. n arc itectural or  of eatin  art  

C   becomes a feature of t e room   transformin  
from ust a source of eat  into a focal point of desi n in t e 
room. aiable in  colours and c rome.

VULCAN NV
C   este un ade ărat element ar itectural care 

oferă personalitate oricărei camere. n radiator practic 
i ele ant  C   este potri it atât în baie  cât i în 

bucătărie  încăl e te eficient camera i permite depo itarea 
i încăl irea eficientă a prosoapelor. isponibil în finisa  

crom sau opsit în culori .

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

860 565 515 12 8.9 3.1 220 169 310 239 420 323 524 403 500
1160 565 515 16 12.0 4.2 294 226 415 319 560 431 700 539 600
1460 565 515 20 15.0 5.2 367 283 519 399 701 539 877 674 600
1760 565 515 24 18.0 6.3 441 339 623 479 842 648 1053 810 900

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K03 
pag. 154



VULCAN NV FLEXI
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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 en ou order  ou must mention t e t pe of connection ou re uire. e price c an es accordin  to t e re uirements.
   Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

C    it  its se uential aps  enerates 
armt  and omo eneous eatin  in an  room. ur 
e ible eated to el rail  C    o ers t e 

benefits of t e ot ater runs t rou  all t e to el bars  
includin  t e e ible element t at also enables eas  

an in  and remo al of an  items due to its space e cient 
desi n. ts bi est ad anta e is t at dr in  t e to el ill 
not slo  do n t e con ection of t e mo ement of air 
t rou  t e radiator for eatin  t e room.

VULCAN NV FLEXI
C    cu distribuţia sa sec enţială a elemenţilor  

încăl e te uniform orice încăpere. C     oferă 
beneficiile apei calde care circulă prin toţi elemenţii săi  
inclusi  prin elementul e ibil  care permite punerea i 
îndepărtarea u oară a di erselor articole te tile  datorită  
desi n ului eficient al spaţiului. ar  marele lui a anta  este 
că uscarea prosopului nu a încetini niciodată con ecţia 
căldurii enerate de radiator în mediul ambiant.

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=40ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l ral chrome ral chrome ral chrome ral chrome electrical

860 565 530 12 8.8 3.0 204 157 291 224 393 302 491 378 300
1160 565 530 16 11.8 3.9 272 209 387 298 523 402 654 503 600
1460 565 530 20 14.7 4.9 340 261 484 372 653 503 817 628 600
1760 565 530 24 17.6 5.9 408 314 580 446 784 603 980 754 900

draulic connections Cone iuni idraulice

Max. working 
pressure/Presiune 
max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 
90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K02
pag. 154



CLASSIC: RCF / RCN
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 75 ºC / 65 ºC / 20 ºC (∆T 50 ºC)
Height  (H)

Speed Sound 
dB(A)

90 110 130
Width  (mm) 190 260 330 410 190 260 330 410 190 260 330 410

Length  
(L)

900

0 - 85 94 126 144 93 103 178 204 107 114 250 287
1 22 356 395 698 800 445 494 714 819 556 617 730 838
2 24 403 447 818 938 503 558 862 988 628 697 908 1042
3 37 419 464 875 1003 584 647 1102 1264 813 901 1388 1593

1300

0 - 148 164 222 255 163 181 313 359 179 199 441 505
1 24 639 709 1201 1377 799 886 1229 1409 998 1106 1258 1442
2 25 723 802 1408 1614 903 1001 1484 1702 1127 1250 1565 1794
3 38 751 833 1507 1728 1046 1160 1898 2176 1458 1616 2390 2740

1700

0 - 203 224 304 349 223 247 428 491 246 272 603 691
1 24 881 977 1632 1871 1100 1220 1670 1915 1374 1524 1709 1959
2 27 996 1105 1913 2193 1244 1380 2017 2312 1554 1723 2126 2437
3 38 1034 1147 2048 2347 1441 1598 2578 2955 2007 2226 3246 3721

2100

0 - 276 306 417 478 304 337 587 672 335 372 825 945
1 25 1220 1354 2206 2526 1524 1691 2258 2586 1904 2112 2311 2647
2 28 1380 1531 2587 2963 1723 1911 2726 3122 2152 2387 2873 3290
3 39 1434 1590 2768 3170 1997 2214 3485 3992 2781 3084 4389 5027

2500

0 - 351 390 533 610 387 429 749 858 426 473 1053 1206
1 25 1571 1742 2785 3191 1962 2176 2850 3266 2450 2717 2918 3343
2 29 1776 1970 3265 3741 2217 2460 3441 3942 2769 3072 3626 4154
3 39 1845 2046 3494 4003 2569 2849 4399 5041 3577 3968 5540 6347

2900

0 - 427 473 649 744 471 522 914 1048 519 575 1287 1476
1 25 1929 2140 3367 3860 2410 2673 3447 3951 3010 3339 3528 4045
2 30 2183 2420 3947 4525 2724 3021 4160 4769 3399 3769 4384 5026
3 39 2265 2513 4224 4842 3155 3499 5319 6098 4394 4873 6698 7679

3300

0 - 504 558 768 881 556 616 1081 1239 613 680 1521 1744
1 25 2294 2545 3952 4531 2866 3180 4046 4638 3582 3973 4141 4748
2 31 2595 2879 4634 5313 3240 3593 4883 5599 4044 4485 5145 5899
3 40 2695 2989 4959 5685 3754 4163 6244 7159 5229 5799 7863 9015

3700

0 - 581 644 888 1018 641 711 1250 1433 707 784 1758 2016
1 26 2666 2958 4540 5207 3331 3694 4648 5329 4160 4615 4757 5455
2 31 3016 3345 5324 6104 3765 4176 5609 6432 4700 5212 5911 6778
3 40 3132 3474 5696 6531 4361 4837 7173 8225 6073 6735 9034 10359

4100

0 - 660 731 1010 1158 727 806 1421 1628 801 888 1998 2290
1 26 3043 3376 5130 5880 3801 4217 5251 6018 4748 5267 5375 6160
2 31 3442 3818 6015 6894 4298 4767 6338 7264 5366 5952 6679 7654
3 40 3575 3965 6435 7375 4978 5521 8104 9288 6932 7689 10207 11698

4500

0 - 738 818 1132 1230 813 902 1593 1730 896 993 2240 2433
1 26 3425 3799 5722 6216 4279 4746 5858 6363 5346 5929 5997 6514
2 31 3874 4298 6709 7288 4836 5365 7069 7679 6037 6697 7449 8091

40 4023 4462 7178 7797 5603 6215 9039 9721 7804 8656 11384 12120

C C   P  C    C C  C

ur under oor con ectors it  natural C  or forced 
con ection C  are modern e uipment for eatin  air 
and demister lar e lass surfaces in o ces  s oppin  cen
ters  s o rooms  inter ardens   apartments etc.

e con ector bod  is installed in t e oor  onl  ood or 
aluminum rilles ill remain isible  a ailable in a ide ran

e of colours. t s t e ideal solution for creatin  t ermal 
comfort and for interiors ere classical eatin  is not an 
option.

CLASSIC: RCF / RCN
Con ectorii de pardoseală cu con ecţie naturală C  sau 
forţată C  sunt ec ipamente moderne destinate încăl irii 
aerului i de aburirii suprafeţelor itrate mari în spaţiile de 
birouri  centre comerciale  s o room uri  rădini de iarnă  
apartamente etc. 
Con ectorul este instalat în pardoseală  iar după construirea 
pardoselei doar rilele de lemn sau aluminiu  or rămâne i
ibile într o paletă lar ă de culori. ste soluţia ideală pentru 

crearea confortului termic i pentru amena ările interioare 
care nu permit instalarea corpurilor de încăl ire clasică.

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.



UNDERFLOOR CONVECTORS

C C   P  C    C C  C
90 ºC / 70 ºC / 20 ºC (∆T 60 ºC)

Height  (H)
Speed Sound 

dB(A)
90 110 130

Width  (mm) 190 260 330 410 190 260 330 410 190 260 330 410

Length  
(L)

900

0 - 107 119 160 183 118 131 225 259 130 144 318 365
1 22 453 502 886 1016 565 627 907 1040 706 783 928 1064
 2 24 512 568 1038 1191 639 709 1094 1255 798 885 1153 1323
3 37 532 590 1111 1274 741 821 1400 1605 1032 1144 1763 2023

1300

0 - 188 209 282 323 207 230 397 455 228 253 560 642
1 24 812 901 1526 1749 1014 1125 1561 1790 1267 1405 1598 1832
2 25 918 1018 1788 2050 1147 1272 1885 2161 1432 1588 1987 2278
3 38 954 1057 1914 2194 1329 1473 2410 2763 1851 2053 3035 3480

1700

0 - 257 285 386 443 284 314 544 623 312 346 766 878
1 24 1119 1241 2073 2376 1397 1550 2121 2431 1745 1935 2171 2488
2 27 1265 1403 2430 2785 1580 1752 2561 2936 1973 2189 2700 3094
3 38 1313 1457 2601 2981 1830 2029 3274 3753 2549 2827 4123 4726

2100

0 - 350 388 530 607 386 428 745 854 425 472 1048 1201
1 25 1550 1719 2801 3208 1936 2147 2867 3284 2418 2682 2935 3362
2 28 1752 1944 3285 3762 2188 2427 3462 3965 2733 3031 3649 4179
3 39 1821 2019 3515 4026 2536 2812 4426 5070 3532 3916 5574 6384

2500

0 - 446 495 677 775 491 545 951 1090 541 601 1337 1532
1 25 1995 2213 3537 4052 2491 2763 3620 4148 3111 3451 3706 4246
2 29 2255 2502 4147 4751 2816 3124 4370 5007 3516 3901 4604 5276
3 39 2343 2599 4437 5084 3262 3619 5587 6402 4543 5039 7036 8061

2900

0 - 543 601 825 945 598 662 1161 1331 659 730 1635 1874
1 25 2450 2717 4276 4902 3061 3394 4377 5018 3823 4240 4481 5137
2 30 2772 3074 5013 5747 3459 3836 5283 6056 4317 4787 5568 6383
3 39 2877 3191 5364 6149 4007 4444 6755 7744 5580 6189 8507 9752

3300

0 - 640 709 976 1119 706 782 1373 1574 779 863 1932 2215
1 25 2913 3232 5019 5755 3640 4038 5138 5891 4549 5046 5259 6030
2 31 3296 3656 5886 6748 4114 4563 6201 7110 5136 5696 6534 7492
3 40 3423 3796 6297 7220 4767 5287 7930 9092 6640 7364 9986 11449

3700

0 - 738 818 1128 1293 814 902 1587 1820 898 995 2233 2561
1 26 3386 3756 5766 6612 4230 4692 5903 6768 5284 5861 6042 6928
2 31 3831 4249 6761 7753 4782 5303 7124 8169 5969 6619 7507 8608
3 40 3978 4412 7233 8294 5539 6143 9110 10446 7712 8554 11473 13156

4100

0 - 838 929 1283 1470 924 1024 1804 2068 1018 1128 2537 2908
1 26 3865 4287 6515 7467 4828 5355 6669 7643 6030 6689 6826 7824
2 31 4371 4849 7639 8755 5458 6054 8049 9226 6815 7559 8482 9721
3 40 4540 5036 8172 9367 6322 7012 10189 10971 8803 9765 12704 12849

4500

0 - 938 1039 1438 1562 1033 1145 2023 2197 1138 1262 2845 3090
1 26 4350 4825 7267 7894 5435 6028 7439 8081 6789 7530 7616 8273
2 31 4920 5458 8520 9255 6142 6813 8978 9752 7667 8505 9460 10276

40 5109 5667 9115 9902 7116 7893 10906 11605 9911 10993 13048 13601

50 ºC / 40 ºC / 20 ºC (∆T 25 ºC)
Height  (H)

Speed Sound 
dB(A)

90 110 130
Width  (mm) 190 260 330 410 190 260 330 410 190 260 330 410

Length  
(L)

900

0 - 34 38 51 58 37 42 71 82 41 46 101 115
1 22 143 159 280 322 179 198 287 329 224 248 294 337
2 24 162 180 329 377 202 224 346 397 252 280 365 419
3 37 168 187 352 403 235 260 443 508 327 362 558 640

1300

0 - 60 66 89 102 66 73 126 144 72 80 177 203
1 24 257 285 483 554 321 356 494 566 401 445 506 580
2 25 291 322 566 649 363 402 597 684 453 503 629 721
3 38 302 335 606 694 420 466 763 874 586 650 961 1101

1700

0 - 81 90 122 140 90 99 172 197 99 109 242 278
1 24 354 393 656 752 442 490 671 769 552 612 687 787
2 27 400 444 769 881 500 554 811 929 624 693 854 979
3 38 416 461 823 943 579 642 1036 1188 807 895 1305 1495

2100

0 - 111 123 168 192 122 135 236 270 135 149 332 380
1 25 491 544 887 1015 613 680 907 1039 765 849 929 1064
2 28 554 615 1040 1191 692 768 1096 1255 865 959 1155 1322
3 39 576 639 1112 1274 802 890 1401 1604 1118 1239 1764 2020

2500

0 - 141 157 214 245 155 173 301 345 171 190 423 485
1 25 631 700 1119 1282 788 874 1146 1313 985 1092 1173 1344
2 29 714 792 1312 1504 891 989 1383 1584 1113 1234 1457 1670
3 39 741 822 1404 1609 1032 1145 1768 2026 1438 1595 2226 2551

2900

0 - 172 190 261 299 189 210 367 421 208 231 517 593
1 25 775 860 1353 1551 969 1074 1385 1588 1210 1342 1418 1626
2 30 877 973 1586 1819 1095 1214 1672 1917 1366 1515 1762 2020
3 39 910 1010 1698 1946 1268 1406 2138 2451 1766 1959 2692 3086

3300

0 - 202 224 309 354 223 248 434 498 246 273 611 701
1 25 922 1023 1588 1821 1152 1278 1626 1864 1439 1597 1664 1908
2 31 1043 1157 1863 2135 1302 1444 1962 2250 1625 1803 2068 2371
3 40 1083 1201 1993 2285 1509 1673 2509 2877 2101 2331 3160 3623

3700

0 - 234 259 357 409 258 286 502 576 284 315 707 810
1 26 1072 1189 1825 2093 1339 1485 1868 2142 1672 1855 1912 2192
2 31 1212 1345 2140 2453 1513 1678 2254 2585 1889 2095 2375 2724
3 40 1259 1396 2289 2625 1753 1944 2883 3306 2441 2707 3631 4163

4100

0 - 265 294 406 465 292 324 571 654 322 357 803 920
1 26 1223 1357 2062 2363 1528 1695 2110 2419 1908 2117 2160 2476
2 31 1383 1534 2417 2771 1727 1916 2547 2920 2157 2392 2684 3076
3 40 1437 1594 2586 2964 2001 2219 3257 3733 2786 3090 4102 4701

4500

0 - 297 329 455 494 327 362 640 695 360 399 900 978
1 26 1377 1527 2300 2498 1720 1908 2354 2557 2148 2383 2410 2618
2 31 1557 1727 2696 2929 1944 2156 2841 3086 2426 2691 2994 3252

40 1617 1793 2885 3134 2252 2498 3633 3907 3136 3479 4575 4871
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C C   P  C    C C  C
75 ºC / 65 ºC / 20 ºC (∆T 50 ºC)

Height  (H) 90 110 130
Width  (mm) 140 170 260 330 410 140 170 260 330 410 140 170 260 330 410

Length  
(L)

900 129 139 187 244 280 164 177 239 305 350 180 195 262 330 378
1300 193 208 279 385 441 245 264 356 481 551 270 291 392 518 593
1700 254 274 370 525 602 324 350 472 656 752 357 385 518 707 811
2100 319 344 464 668 765 406 438 591 834 955 447 482 650 899 1030
2500 390 420 566 815 933 496 535 721 1016 1165 546 588 793 1095 1255
2900 459 495 668 960 1101 584 631 850 1198 1373 643 693 935 1292 1481
3300 529 571 769 1107 1269 675 727 980 1383 1585 741 800 1078 1492 1711
3700 599 646 871 1254 1438 763 823 1110 1565 1795 840 906 1220 1688 1936
4100 669 722 973 1401 1605 853 920 1240 1748 2003 937 1011 1363 1886 2162
4500 739 797 1075 1547 1774 942 1015 1369 1931 2213 1036 1118 1505 2082 2387

90 ºC / 70 ºC / 20 ºC (∆T 60 ºC)
Height  (H) 90 110 130

Width  (mm) 140 170 260 330 410 140 170 260 330 410 140 170 260 330 410

Length  
(L)

900 163 176 237 310 355 208 225 303 388 445 229 247 332 419 480
1300 245 264 355 489 560 311 335 452 610 700 343 369 498 657 754
1700 323 348 470 667 765 411 444 599 833 955 453 489 658 898 1029
2100 406 437 589 848 972 515 556 751 1059 1213 567 612 826 1142 1308
2500 495 533 719 1035 1186 630 679 915 1291 1479 693 747 1007 1391 1594
2900 583 629 849 1220 1398 742 801 1080 1521 1744 817 881 1188 1641 1881
3300 672 725 977 1406 1612 857 924 1245 1756 2013 941 1016 1369 1895 2172
3700 761 821 1107 1592 1826 969 1045 1410 1988 2280 1067 1151 1550 2144 2458
4100 850 917 1236 1779 2039 1083 1168 1574 2220 2544 1190 1284 1731 2395 2745
4500 939 1013 1366 1965 2253 1196 1290 1739 2452 2811 1316 1419 1912 2644 3031

50 ºC / 40 ºC / 20 ºC (∆T 25 ºC)
Height  (H) 90 110 130

Width  (mm) 140 170 260 330 410 140 170 260 330 410 140 170 260 330 410

Length  
(L)

900 52 56 75 98 112 66 71 96 123 141 72 78 105 133 152
1300 78 83 112 155 177 98 106 143 193 221 108 117 157 208 238
1700 102 110 149 211 242 130 140 190 264 302 143 155 208 284 326
2100 128 138 187 268 307 163 176 238 335 384 180 194 261 361 414
2500 157 169 228 327 375 199 215 290 409 468 219 236 319 440 504
2900 185 199 269 386 442 235 253 342 481 552 258 279 376 519 595
3300 213 229 309 445 510 271 292 394 556 637 298 321 433 600 687
3700 241 260 350 504 578 307 331 446 629 721 338 364 490 678 778
4100 269 290 391 563 645 343 370 498 703 805 377 406 548 758 869
4500 297 320 432 622 713 378 408 550 776 890 417 449 605 837 959

edere de sus C   pper ie  C edere de sus C   pper ie  C

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.



SPECIAL PROJECTS
RCNA/RCFA + RCNZ/RCFZ
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RCNz/RCFz

RCNa/RCFa

R ra
ză

 m
are

 / l
arge ra

dius

- R rază mare / large radius
- R rază mică / small radius
- A°

R rază mică / small radius

ur customi ed under oor con ector can cop  di erent 
s apes of t e room  C a C a arc  and C C  

i a . it  a cur ed eat e c an er and a custom 
made aluminum frame   can produce customi ed 
under oor con ectors for an  arc itectural st le  it  
e ceptional ualit  and er  ener  e cient. 

Con ectorii no tri facuţi după ne oile clientului pot copia 
diferite forme ale camerei  C a C a arc  i C

C  i a . Cu un sc imbător de căldură curbat i un 
cadru de aluminiu personali at   poate produce 
con ectori de pardoseală făcuţi la comandă pentru orice 
stil ar itectural  cu o calitate e cepţională i foarte eficiente 
ener etic.

SPECIAL PROJECTS
RCNA/RCFA + RCNZ/RCFZ



CLIMA: RCFR
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i l  e cient  our C  under oor con ectors are 
pro idin  optimum conditionin  s stem in front of ei t 
la in   not onl  t e  eat in inter  but t e  cool in 

summer  n ot summer da s  t e  ill stop o er eatin  all 
modern lass facades and let ou en o  t e da li t  t e 
beautiful ie  in an optimum indoor climate  nd durin  
t e cold inter da s  t e  ill create an air curtain t at ill 
act as a natural barrier t at separates cold and ot air  ill 
minimi e eat losses ilst ill increase t e entire eatin  
s stem e cienc .

Con ectorii de pardoseală C  asi ură un sistem de 
climati are optim în ona suprafeţelor mari itrate  nu numai 
că încăl esc în timpul iernii  dar i răcesc în timpul erii  Carcasa 
din ino  i construcţia specială asi ură preluarea i e acuarea 
condensului în timp ce opresc supraîncăl irea faţadelor 
moderne din sticlă în ilele fierbinţi de ară  astfel încât să ă 
bucuraţi de lumina ilei  de pri eli tea minunată  într un climat 
interior optim  ar în ilele reci de iarnă  ei or crea o perdea 
de aer  care a acţiona ca o barieră naturală care separă aerul 
rece de cel cald   or reduce pierderile de căldură în timp ce 
eficienţa între ului sistem de încăl ire a cre te. 

CLIMA: RCFR

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.



POOL: RCFU
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er cald  ot air o
er rece  Cold air o  

UNDERFLOOR CONVECTORS

mart and e ecti e  our P  under oor con ectors are 
t e solution for en ironment it  i  umidit  suc  as 
pool areas and spa centers.  

oom desi n and d cor can be complimented it  a ran e 
of ele ant stainless steel or aluminum rilles.

e umidit  resistant construction ma es t is product 
a inner in et en ironment eatin  solution cate or  
distributin  eat ile pre entin  condensation in rooms.

oluţii inteli ente i eficiente  con ectorii de pardoseală 
P  sunt destinaţi onelor cu umiditate ridicată  cum 
ar fi piscine interioare i centre spa. Pentru un desi n 
desă âr it  con ectorii P  sunt ec ipaţi cu rile ele ante 
din ino  sau aluminiu  acestea fiind sin urul element i ibil 
la suprafaţă  restul fiind încastrat în pardoseală.  
Construcţia re istentă la umiditate face ca acest produs 
să fie soluţia perfectă pentru încăl irea onelor umede  
distribuind căldură în timp ce pre ine apariţia condensului 
în camere.

PISCINA / POOL: RCFU

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.



ec nical informations nformaţii te nice

Quality control 
e carr  out compre ensi e tests on   our radiators 

durin  production  eac   radiator pass  ualit  
control points. e a e a certified ualit  and en ironmen
tal control s stem       e control and 
o ersee all sta es of production ic  ensures t at for e er  
radiator e i e t e same strin ent attention to detail from 
start to finis . ur products are C  mar ed  ensurin  t at 
t ere ill ne er be an  compromise in ado  radiators  i  
standard of ualit .

RADOX welding advantages 
ur eldin  process allo s for better platin  co er around 

t e ori ontal ertical oints  ensurin  optimum corrosion 
resistance and durabilit  ic  reatl  increases t e life of 
t e radiator.  our  elded ends are stron er and 
reduce t e li el  ood of pin oles and croo ed tappin s. 

or o as eldin   uses its o n o en dro
en enerators  an eco friendl  process it  non pollutin  

or to ic apors. 

e use automatic bra in  frames and not industrial  mass 
production furnace eldin  t at is a er  i  po er con
sumption process. 

Controlul calităţii
adiatoarele  sunt controlate pe între  procesul de 

producţie  trecând prin  puncte de control. em un sis
tem de control al calităţii i mediului certificat    

  i putem controla i supra e ea toate etapele 
de producţie  acordând o atenţie deosebită  la detalii de la 
începutul procesului până la sfâr it. Produsele noastre au 
marca  C  arantând astfel că nu a e ista niciodată reun 
compromis în ceea ce pri e te standardul ridicat de calitate 
al radiatoarelor .

Avantajele sudurii RADOX
Procesul nostru de sudare prin bra are cu alamă în 

mediu protector  permite o mai bună acoperire în o
nele în uste dintre elemenţi i colectori  asi urând o 
optimă durabilitate i re istenţă la coro iune  ceea ce 
cre te în mod semnificati  durata de iaţă a radiatorului. 

 capacele radiatoarelor noastre sunt sudate prin 
procedeul   reali ând  îmbinări solide i lipsite de 
pori  creând o etan are perfectă pentru pre enirea pro
blemelor de scur eri de apă. 

Pentru sudura o i a   utili ea ă propriile e
neratoare de o i en idro en  un proces ecolo ic  fără 
apori poluanţi sau to ici. 

olosim rame automate de sudură i nu sudură in
dustrială la cuptor  procedeu utili at pentru producţia 
în masă  mare consumator de ener ie. 
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Finishes
ll painted radiators a e t e surfaces prepared b  

sandblastin  and dea reasin  t en painted in an epo
pol ester po der electrostatic field  it  o obel pro
ducts  one of t e lar est ualit  paint manufacturers.

n t e c romin  process  e use la er nic el  
microns and  c romium la er  microns. e o n one 
of t e ne est  most e cient and en ironmentall  friendl  
automated installations of decorati e c rome platin . e 

a e  and ill  use substances t at produ
ce armful b products it  de astatin  impact on t e 
en ironment ot er manufacturers still use copper in t e 
c romin  process .

tainless steel radiators are a ailable in t o finis es  sa
tin or loss . e loss  finis  comes from a tec nolo ical 
process t at includes polis in  t e surfaces. adiators 

it  a satin finis  are obtained b  abrasi e rindin .

Colours
n t e standard ersion  all  radiators are painted in 
ite  . n re uest   radiators can be pain

ted in an   color  loss  matte or te tured finis .

Finisaje
oate radiatoarele opsite au suprafeţele pre ătite în pre

labil  prin alicare i fosfode resare  apoi sunt opsite în câmp 
electrostatic cu pulbere epo ipoliesterică ac i iţionată de la 

o obel  talia  unul dintre cei mai mari producători de 
opsea de calitate.

adiatoarele cromate au suprafeţele acoperite cu  stra
turi de nic el  microni i unul de crom  microni. e
ţinem una dintre cele mai noi  eficiente i ecolo ice instalaţii 
automati ate de cromare decorati ă. oi nu am utili at i 
nu om utili a C  în procesul nostru de producţie 
substanţe ce produc deri aţi noci i cu efecte de astatoare 
asupra mediului alţi producători încă folosesc cuprul în pro
cesul de cromare .

adiatoarele din oţel ino idabil sunt disponibile în două fi
nisa e  satinat sau lucios. inisa ul lucios se reali ea ă în urma 
unui proces te nolo ic ce include lustruirea suprafeţelor. 

adiatoarele cu finisa  satinat se obţin prin lefuire abra i ă.

Culori
oate radiatoarele  în arianta standard sunt op

site în culoarea alb  . a cerere  radiatoarele  
pot fi opsite în orice culoare  finisa  lucios  mat sau te
turat. 



Energy saving
 as al a s in ested in researc  and de elopment  

i in  life to ne  ran e of radiators desi ned to pro ide 
ma imum t ermal e cienc .  radiator is t ermall  
e ecti e en it di uses a lar e amount of eat ile 
usin  a small ater content  and sa in  as muc  ener  
as possible. 

ll t an s to t e structure  s ape and material  
 radiators are specificall  desi ned to ma imi e 

performance as muc  as possible.  usin  t e tube in
tube s stem  e manufacture radiators it  lo  ater 
content and increased radiant surface  suc  as  

  C  and .
 reduced ater content in a eatin  s stem allo s 

a better use of t e s stem  ma in  it more d namic and 
e ible  reducin  t e time ta en for t e s stem to function 

and conse uentl  ensurin  important ener  sa in s ile 
full  respectin  standards of sustainabilit . 

Economisirea energiei
 a in estit întotdeauna în cercetare i de oltare  

dând iaţă unei noi ame de radiatoare concepute pentru a 
asi ura o eficienţă termică ma imă. n radiator este eficient 
din punct de edere termic atunci când radia ă o cantitate 
mare de căldură în timp ce utili ea ă un conţinut redus de 
apă  economisind cât mai multă ener ie.

atorită structurii  formei i materialului  radiatoarele 
 sunt proiectate special pentru o performanţă cât 

mai mare. Prin utili area sistemului ţea ă în ţea ă  fabricăm 
radiatoare cu un conţinut redus de apă i o suprafaţă 
radiantă sporită  a a cum sunt radiatoarele   

 C  i  .
 reducere a olumului de apă într un sistem de încăl ire 

permite o mai bună utili are a sistemului  făcându l mai 
dinamic i mai e ibil  reducând timpul de funcţionare i  
în consecinţă  asi urând economii importante de ener ie  
respectând pe deplin standardele de durabilitate.
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Pressure test 
ac  radiator is tested at a pressure of .  times t e ma i

mum or in  pressure. 

Proba de presiune
iecare radiator  este probat la o presiune de .  

ori presiunea ma ima de lucru.

Apollo, Apollo flexi, Dora 70, Lya 5.2 bar

Serene 6.5 bar

Combi, Combi Glass, Costa, King, Nova, 
Nova Glass, Nova PP 45, RC Convectors 7 bar

Kazar 8 bar

Arena, Cento 15, Empire Multi, Esse, Fan, 
Invisible 40, Invisible 40 Wood, Multicolona, 
Multicolona square,  Quebis, Scala N, Vesta, 
Vesta Uno, Vulcan NV, Vulcan NV Flexi, Wave

10 bar

Aramis, Aztec, Boka, Brava, Break Q, 
Broc, Clepsy, Circle, Empire, Empire Inspire, 
Linx, Lotus, Maze, Maze Glass, Mega, 
Mega Burlani, Porto, Premier XL, Rico, 
River, Rubik, Sera, Serpentine, Slim, Smart U, 
Sunny, Sunny Flexi, Upper, Upper Quadro, 
Vertica D, Vertica D Bi, Vertica D Mirror, 
Tosca 15

13 bar

Underfloor convectors/
Convectori de pardoseală 13 bar
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ur ima e lass radiators spread eat t rou  beautiful 
ima es  becomin  t e can as of a painter or t e support of our 
life impressions. ur  lass or mirror radiator becomes a 
desi n ob ect t at personali es our room  a perfect and uni ue 
item. ou can c oose from our lar e ima e aller free of c ar e  
or ou can brin  our fa orite ima es  ic  ill capture fore er 
on t e radiator our desired ima e. or more ima e ideas  ou 
can ta e a loo  at .s utterstoc .com. ere are more t an 

 million ima es a ailable for sale. e c osen ima e must be 
in di ital format  p  tif  eps  minimum resolution  dpi   
in si e and dependin  on t e ei t and idt  of t e radiator a 
minimum p  is re uired on t e small side. P otos ta en on 
most smartp ones are not ood enou  ualit . en c oosin  
an ima e please remember t e s ape of t e radiator. ma es ill 
be cropped to fit. n all cases  t e client ill recei e isual proof of 
t e application on t e radiator  and onl  after appro al  t e order 
is confirmed.

s ima e pro ider  t e customer is responsible for compl in  it  
applicable cop ri t  pri ac  etc. re ulations.  

adiatoarele  personali ate cu sticlă   i 
C   răspândesc căldura prin intermediul unor ima ini 
spectaculoase sau foto rafii ale unor momente dra i din iaţa 
oastră. adiatorul nostru cu sticlă este un produs funcţional  cu 

un randament termic foarte bun  însă i un element unic de desi n 
care ă a personali a camera. eţi posibilitatea să ale eţi din 
aleria noastră mare de ima ini  în mod ratuit  sau ne puteţi 

trimite ima inile preferate  care or însu eţi pentru totdeauna 
radiatorul cu ima inea dorită. Pentru mai multe idei de ima ine  
puteţi să aruncaţi o pri ire pe .s utterstoc .com  unde e istă 
mai mult de  de milioane de ima ini disponibile de ân are. 
ma inea selectată trebuie să fie în format di ital p  tif  eps  
re oluţie minimă  dpi  dimensiune de    i  în funcţie de 
înălţimea i lăţimea radiatorului  minim  pi eli sunt necesari 
pentru partea mai în ustă a radiatorului. oto rafiile reali ate cu 
ma oritatea telefoanelor smart nu au calitatea necesară acestei 
proceduri. tunci când ale eţi o ima ine  reţineţi forma radiatorului. 
ma inile or fi tăiate pentru a se potri i. n toate situaţiile  clientul a 
primi o do adă i uală a ima inii a a cum a fi pusă pe radiator i 
numai după aprobare  comanda a fi confirmată.

Ca furni or de ima ini  clientul este responsabil pentru 
respectarea re lementărilor aplicabile pri ind drepturile de autor  
confidenţialitate etc.

  

o a lass

Mirror clear irror re irror bron e
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Radiatoare 
electrice

lectric 
radiators

lectric adiators are an e cellent alternati e to central 
eatin  and fortunatel  most of our radiators  can be 

electric. our ome eatin  needs can be e ecti el  pro ided 
for it  a desi ner  radiator and a simple electrical 
connection. ac  electric radiator comes it  a fitted 
element s  cable  and upon re uest  an infrared t ermostat. 

e outputs are accordin  to t e radiator si e  usuall   
  and  atts  but e can o er i er outputs. 

ll of our electric radiators possess Class  double isolation 
and P  protection. 

 electric radiator is an e cient ome eatin  
alternati e and is anot er alue product t at e o er our 
clients.

DESIGNER RADIATORS:
     PP  C C C  

DESIGNER TOWEL RAIL RADIATORS:
P  P          C    

    PP  PP   C   C   
e are at our disposal for an  furt er information re ardin  t e electrical outputs  product dimensions and mountin  

solutions.   ă stăm la dispo iţie cu detalii pri ind puterile  dimensiunile i soluţiile de monta  disponibile. 

ado  lectric  i t adiators

oarte u or de folosit  radiatoarele electrice repre intă 
o bună alternati ă la încăl irea centrală i o mare parte 
din radiatoarele noastre  pot fi i electrice. oar cu o 
le atură electrică i un ele ant radiator  puteţi a ea 
un sistem complet de încăl ire în bucătărie  în baie sau 
oricare altă cameră. 

oate produsele noastre electrice pot fi furni ate cu 
lic id antiîn eţ la interior i complet asamblate cu toate 
elementele necesare  re istenţă  termostat  cablu i tec er. 
Puterile sunt funcţie de modelul radiatorului  de obicei de 

   i  atts  însă putem oferi i puteri mai 
mari. 

adiatoarele electrice  sunt ec ipate cu termostat 
electronic di ital sau analo  au clasa  de i olare  i au 
protecţie P . a cerere putem oferi radiatoare cu 
termostat infraro u.
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adiatoare mi te

i ed radiators

utili es electricit  as its ener  source  t us ensurin  a 
arm room on a cold sprin  or autumn da .

ur brid radiators are pac ed it  a stopper for 
t e ater outlet and a al e for t e ater entr  point. 

dditionall  eac  radiator comes it  all mounts  air 
ents and a Class  electrical it. al es and fittin s need to 

be  specified upon order.

se folose te electricitatea ca sursă de ener ie  asi urându
se astfel o cameră caldă într o i rece de primă ară sau 
toamnă.

adiatoarele noastre mi te sunt asamblate cu un 
element  care face posibilă funcţionarea mi tă. n plus  
fiecare radiator mi t este li rat cu console de prindere pe 
perete  aerisitor si un it electric clasa . obineţii i alte 
accesorii trebuie solicitate separat.

n order to address t e di erse needs of our clients 
across t e lobe and t eir ar in  climates    o ers 
radiators capable of utili in  dronic  electric  and brid 

eatin  s stems dronic and electric combination . e 
latter mentioned brid eatin  s stem essentiall  is a 
e ible and e cient met od of connectin  t e eater to 

a boiler or ot er eat source  in t e inter ile durin  
cooler seasons en t e boiler remains o  t e eater 

Pentru a satisface ne oile i preferinţele specifice ale 
clienţilor no tri din întrea a lume   oferă radiatoare 
care pot funcţiona idraulic  electric i mi t idraulic i 
electric .  

istemul mi t de încăl ire este o metodă e ibilă i 
eficientă de conectare la o centrală termică sau altă sursă 
de căldură  în timpul iernii  în timp ce  în anotimpurile reci 
atunci când centrala termică este oprită  pentru încăl ire 
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Accesorii 
premium

Premium 
accesories

n e uisite radiator demands an 
e uisite finis in  touc .  pro
ides an e tensi e line of desi ner 
al es  pipe co ers  robe oo s and 

c rome plated or stainless steel to
el bars. 

ese premium accessories are a 
result of ears of consistent de el
opment a ordin   t e artistic 
pri ile e to attire eac  radiator on an 
indi idual basis  accordin  to t e cli
ents desi n sc eme.

ferta  nu cuprinde numai 
radiatoare  dar i accesorii  care com
pletea ă desi nul produsului li rat. 

obineţi  elemente de acoperire a 
ţe ilor de instalaţii  a ăţătoare sau 
suporturi de prosoape din ino  cro
mate sau opsite sunt câte a din pro
dusele care fac diferenţa prin calitate 
i desi n. 

ccesoriile premium reali ate 
de  sunt re ultatul unei 
preocupări de de oltare constantă  
în scopul de a aduce libertatea de a 
reinterpreta i personali a fiecare 
radiator .

o el bar for  
uport prosop pentru o a

o el an er    uport pentru prosop

obe oo  for C    Cârli  alat pentru C  uare robe oo     Cârli  pătrat pentru alat

uare to el bar for     uport pătrat pentru 
prosop

ound robe oo   
Cârli  rotund pentru alat

Robe hook
Cârli  pentru alat
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al es
obineţi

Coa ial loc s ield 
. 

obinet retur coa ial 
stân a dreapta.

e erse al e.
obinet tur 
manual.

ermostatic 
re erse al e.

obinet tur 
termostatabil.

e erse loc s ield.  
obinet retur.

trai t loc s ield for 
copper or plastic pipe.

obinet retur drept.

n le al e it  b pass 
and loc s ield. istance 

bet een connections  mm. 
obinet de colţ intera   mm

ermostatic an le al e it  b pass 
and loc s ield. istance bet een 

connections  mm.  
obinet termostatabil de colţ intera   mm.

ermostatic mono bitube an le
al e it  b pass and loc s ield

istance bet een connections  mm.  
obinet termostatabil mono bitubular 

de colţ intera   mm.

ermostatic  
an le al e.  

obinet tur de colţ 
termostatabil.

n le 
loc s ield.  
obinet retur 

de colţ.

n le al e. 
obinet tur de 
colţ manual.

n le al e. 
obinet tur de 
colţ manual.

Coa ial al e . 
obinet tur manual 

coa ial stân a dreapta.

ermostatic ead 
it  li uid sensor.  

Cap termostatic cu 
sen or lic id.

ermostatic coa ial 
al e . 

obinet tur termostatabil 
coa ial stân a dreapta.

ermostatic coa ial 
al e .  

obinet tur termostatic 
coa ial stân a dreapta.

Coa ial al e . 
obinet tur manual coa ial 

stân a dreapta.

Coa ial loc s ield . 
obinet retur coa ial stân a

dreapta.

ono bitube an le al e it
b pass and loc s ield

istance bet een connections  mm.  
obinet manual de colţ mono bitubular 

intera   mm.

n le loc s ield. 
obinet retur de colţ.

ermostatic 
an le al e. 
obinet tur de 

colţ termostatic.

al es are not included and must be ordered separatel  if re uired.  obineţii nu sunt inclu i i trebuie comandaţi separate  la cerere.

ermostatic ead it  
li uid sensor.  Cap 

termostatic cu sen or 
lic id.

ermostatic ead 
it  li uid sensor.  

Cap termostatic cu 
sen or lic id.

trai t al e for copper 
or plastic pipe.

obinet drept 
tur manual.
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ountin   its and fittin  instructions
it console de prindere i instruc iuni de monta
ll  desi ner radiators and to el rails collection 

are supplied complete it  brac ets and all fi in s. ur 
collection of radiator brac ets allo  ou to install our 

 radiator easil  creatin  t e ri t loo  to suit t e st le of 
our room. ittin s and mountin  its come in a ariet  of 

finis es to complement s c rome  coloured or stain
less steel to el rails and desi ner radiators.

e pro ide specificall  desi ned blan in  plu s and at 
co ers in c rome or ite for our desi ner radiators and on 
re uest for t e to el rails radiators.

oate radiatoarele  ornamentale i port prosop 
sunt furni ate cu it complet de console de prindere în pere
te. ama noastră de console ă permite să instalaţi cu u u
rinţă orice radiator  completand interiorul camerei 
dumnea oastră. ccesoriile i iturile de monta  in într o 
arietate de finisa e pentru a completa radiatoarele  

cromate  ino  sau opsite în diferite culori .
ferim dopuri i aerisitoare plate cu capace de protecţie 

cromate sau opsite alb pentru radiatoarele noastre orna
mentale i  la cerere  pentru radiatoare port prosop.
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 oor pardoseală 

 all perete

ll  radiators are e uipped it  brac ets 
and all fi in s suitable onl  for concrete or solid 
bric  alls. or mountin  on ot er t pes of structure 
plasterboard  ollo  bric  alls  C etc.  e 

recommend ou to consult a ualified construction 
e pert.

oate radiatoarele  sunt ec ipate cu it 
complet de prindere în pereţi de beton sau caramidă 
plină. Pentru monta ul pe alte tipuri de structură pereţi 
din ri ips  caramidă cu oluri  C  etc  ă recomandăm 
să ă consultaţi cu un specialist în construcţii.
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atele te nice au doar o aloare e plicati ă. 
 î i re er ă dreptul de a modifica informaţiile 

în orice moment din moti e te nice sau comerciale  
fără notificare prealabilă. nformaţiile incluse în 
documentaţia noastră te nică nu scutesc utili atorul 
de respectarea cu atenţie a re lementărilor i normelor 
naţionale e istente în domeniul construcţiilor i al 
instalaţiilor.

nformaţiile despre certificările  aprobările i 
omolo ările pre entate în catalo  sunt supuse unei 
actuali ări continue i se pot referi numai la anumite 
dimensiuni ale produselor. 

acă lipsesc informaţii sau acestea sunt neclare  
ă ru ăm să luaţi le ătura cu ec ipa noastră te nică. 

 î i re er ă dreptul de a modifica produsele i 
informaţiile te nice în orice moment i fără a erti ări 
anterioare.

e tec nical communications onl  a e e planator  
alue.  reser es its ri t to ma e modifications at 

an  time for tec nical or commercial reasons  it out 
prior notice  to t e items described in t e documentation 
mentioned abo e. e information included in our 
tec nical documentation does not e empt t e user from 
follo in  carefull  t e e istin  national re ulations and 
norms on ood or mans ip.

e information about certifications  appro als and 
omolo ations featured on t e catalo ue it is sub ect to 

continuous update and could refer to certain product si es 
onl . 

n case of lac  of or unclear information please do et in 
touc  it  our tec nical team.  reser es its ri t to 
modif  products and related tec nical information in an  
moment and it out pre ious arnin .

C



Conditions 
 terms

The information contained in catalogu-
es, fliers and other marketing documents 
are always free of obligation for the 
SUPPLIER (RADOX). We reserve the right 
to modify the technical procedures con-
cerning the individual construction, form, 
materials etc. Due to printing processes 
and manufacturing tolerances, the colo-
ur of finished radiators may vary slightly 
from those shown in the brochure and 
a standard RAL colour chart. Taking into 
consideration our dimensional toleran-
ces, we recommend that pipe work is not 
altered or adjusted until your radiator or 
towel rail is delivered. 

SPECIAL AND CUSTOM-MADE VERSI-
ONS. With a view to satisfying the market 
needs, RADOX proposes a unique range 
of customized solutions which can be 
defined with the CLIENT. Furthermore, 
the technical department personnel is 
always at the CLIENT’s disposal to analy-
se, evaluate and provide estimates for 
customized shapes, connectors or other 
specific needs of the CLIENT whenever 
feasible.

Hydraulic connections/Conexiuni hi-
draulice*. Most RADOX’s radiators have 
4 side connections of ½” , so they can be 
easily installed in any heating system. As 
some radiators of specific size or unique 
design might have specific connection 
requirements, you must consult a hea-
ting engineer or o plumber if the heating 
system has not been build yet.  In this 
case, prior to ordering radiators, you 
must get information about the planned 
location and the type of connection you 
need.

ORDERS. The radiators are delivered 
in compliance with SUPPLIER’s order 
confirmation. Stock models have a de-
livery term of 7-10 days. If you require 
non stock products, these have a delivery 
term of 5-6 weeks. However, the deli-
very deadline is always indicated in the 
SUPPLIER’s confirmation.Any modifica-
tion of the orders are not granted if the 
production has already begun. Any chan-
ge of order can involve further costs and 
a delay of the delivery. The cancellation 
or any change of an order is subject to 
a written agreement with the SUPPLIER. 
Any costs deriving from the cancellation 
will be charged to the CLIENT. Any case 

of force majeure (wars, natural calami-
ties, lack of raw materials, modification of 
export or import terms and conditions, 
production limitation, strikes, disorders, 
etc) release the SUPPLIER of any delivery 
term previously fixed. 

THE ORIGIN OF DELIVERY. The 
SUPPLIER’s products shall be delivered 
from our factory in Bucharest (Roma-
nia) - Bd. Timisoara No. 80, unless spe-
cified otherwise.

DISPATCH. Radox products are deli-
vered  EX-Works Bucharest. 

CLAIMS. All functional defects which 
may occur within 10 years for the steel 
radiators and 20 years for the stainless 
steel ones from the invoice date must 
be reported after a maximum of 7 days 
from the discovery of such faults.  All 
defects inherent in the nature of the job 
create an obligation for the SUPPLIER 
to simply replace the certain faulty pro-
ducts, without having to give compen-
sation for any other potential damages. 
The company does not accept any re-
turn of goods unless authorised in ad-
vance, excluding the situation mentio-
ned in point above. Any goods returned 
to us without our authorisation will not 
be accepted, thus obliging the CLIENT 
to take them back.

GUARANTEE. We offer a 10-year 
guarantee for our steel radiators and 
towel rails and 20 years for the stain-
less steel products against any leakages 
and 5 years for other defects 2 years 
guarantee for all electrical parts. The 
guarantee commences from the date 
of the SUPPLIER’s  invoicing. To bene-
fit from this guarantee, our products 
must have been installed by qualified 
professionals, in accordance with our 
instructions and regulation.  The gu-
arantee does not cover the CLIENT 
under the following circumstances: im-
proper installation; abnormal utilisation 
of products; in case the products were 
frozen or suffered a shock; the CLIENT 
used inadequate substances or pro-
ducts either on the interior or exterior 
of RADOX goods; the bad water quality 

caused damage. Our radiators are gu-
aranteed with the following reserves:

- The radiator must be stored in 
good condition and protected from bad 
weather before being installed;

- Installation must be made accor-
ding to the rules;

- The water used to feed the heating 
circuit must be within standard limits 
12˚ Fr;

- The circuit must be free of any me-
tal residues, calamine, grease and there 
must be no gas present;

- Do not leave the radiator without 
water, even in summer months;

- Do not use sea water to fill the ra-
diator; 

- The water PH must have a value be-
tween 6.5 and 8;

- Do not use the radiators and/or 
the installation system for any other 
domestic purpose but heating;

- If a corrosion inhibitor is used, this 
must be compatible with all the mate-
rials contained in the heating radiators;

- Transforming our radiator or mo-
difying its surface treatment  eliminate 
the CLIENT’s guarantee rights;

- The charges for installing and unin-
stalling the products are not covered by 
the guarantee. We are not liable for any 
damages cause by depriving the CLIENT 
of the radiators during their repair or 
replacement period.

LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY. In 
what concerns our responsibilities rela-
ted to our products, we do not accept 
liabilities that are greater than the gu-
arantee cover described previously. A 
client should inform us without delay of 
any concrete compensation which may 
be requested of us, such that we can 
measure our responsibility given  the 
situation. The CLIENT does not have the 
right to change a terms of responsibility 
or guarantee that we have offered. The 
general conditions are subject to Roma-
nian law.

Products for OEMs - Thanks to our 
design know-how and the fact that we 
make all of our products internally, we’re 
able to supply radiators for OEM custo-
mers that need a tailor-made product. 
Our production of radiators for OEM cus-
tomers is vast, with a wide assortment.  
Apart from the various degrees of custo-
mization of existing products, we’re also 
able to evaluate, design and engineer, 
together with the customer, any type of 
radiators compatible with our production 
process.

ll information presented is indicati e and   
reser es t e ri t to modif  it it out notice.

158
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Condiţii  enerale 
de ân are

oate informaţiile pre entate sunt orientati e i  î i 
re er ă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă.

Datele cuprinse în catalog, pliante, 
broşuri sau alte materiale publicitare 
au caracter informativ. RADOX (FURNI-
ZORUL) are dreptul de a modifica fără 
notificare procedurile tehnice în ceea ce 
priveşte construcţia, forma, materialele 
produselor sale. Având în vedere proce-
sul de tipărire şi toleranţele de fabricaţie, 
culoarea radiatorului poate fi diferită de 
cea prezentată în broşură sau în schema 
de culori RAL. Deasemena, ţinând cont de 
toleranţele dimensionale de fabricaţie, 
recomandăm ca instalaţia termică să nu 
fie finalizată înainte de a primi radiatorul.

PRODUSE SPECIALE ŞI FABRICATE LA 
COMANDĂ.  RADOX propune şi o gamă 
de soluţii personalizate. Mai mult, per-
sonalul departamentului tehnic este tot 
timpul la dispoziţia CLIENTULUI pentru 
a analiza, evalua, oferi soluţii sau pentru 
orice alte cerinţe speciale.

CONEXIUNI HIDRAULICE. Cele mai 
multe radiatoare RADOX au 4 conexi-
uni laterale de ½”, astfel încât acestea să 
poată fi uşor de instalat în orice sistem 
de încălzire. Deoarece unele radiatoare 
au dimensiuni specifice sau un design 
unic, acestea ar putea avea cerinţe spe-
cifice de conectare – în acest caz, trebuie 
să consultaţi un inginer de instalaţii ter-
mice sau un instalator, în cazul în care 
sistemul de încălzire nu a fost încă con-
struit. În acest caz, înainte de a coman-
da radiatoare, trebuie să ştiţi care este 
locaţia planificată şi tipul de conexiune 
de care aveţi nevoie.

COMENZI. Radiatoarele sunt livrate 
în condiţiile specificate în formularul 
de confirmare a comenzii. Modelele ce 
se află în stoc au un termen de livrare 
de 7-10 zile. Pentru produse care nu se 
afla în stoc, termenul de livrare este de 
5 - 6 săptămâni de la data confirmării 
comenzii de către client. Cu toate aces-
tea, termenul de livrare este specificat în 
momentul confirmării comenzii. Nu este 
permisă modificarea comenzilor dupa 
ce procesul de producţie a început. Mo-
dificarea comenzii presupune costuri 
suplimentare şi creşterea timpului de 
livrare. Anularea sau modificarea unei 
comenzi se face în baza unui acord scris 
cu FURNIZORUL. Costurile ce derivă din 
anularea unei comenzi vor fi suportate 

de către CLIENT. În caz de forţă majoră,  
FURNIZORUL poate modifica termenul 
de livrare stabilit anterior.

ORIGINEA PRODUSELOR. Produsele 
RADOX sunt livrate din fabrica noastră 
din Bucureşti (România) – Bd. Timişoara, 
Nr. 80, sector 6,  cu excepţia cazurilor în 
care este specificată altă origine a produ-
selor.

LIVRAREA.  Produsele RADOX sunt li-
vrate în condiţii Ex-Works Bucureşti. 

RECLAMAŢII. Toate defectele de fabri-
caţie care apar în perioada de garanţie 
trebuie raportate în maxim 7 zile de la 
descoperirea defectului. FURNIZORUL 
este obligat să remedieze/înlocuiască 
produsul în cazul unor defecte de fabri-
caţie, fără a fi necesară plata daunelor. 
RADOX nu acceptă bunuri returnate fără 
o autorizare în prealabil, excluzând situa-
ţiile menţionate anterior. Toate bunurile 
returnate fără autorizaţia noastră nu vor 
fi acceptate, şi vor fi trimise înapoi clien-
tului.

GARANŢIA. Noi oferim următoarea 
garanţie pentru problemele cauzate 
de defecte de fabricaţie: 10 ani în cazul 
pierderilor de apă pentru radiatoarele 
de oţel şi  20 de ani pentru produsele din 
oţel inoxidabil; 5 ani garanţie pentru alte 
probleme de fabricatie şi 2 ani garanţie 
pentru părţile electrice. Garanţia este 
valabilă în condiţiile în care radiatoarele 
sunt folosite în mod corespunzător, 
într-un sistem de încălzire centrală cu 
apă caldă.  Perioada de garanţie începe 
cu data facturării produsului. Pentru a 
beneficia de garanţie, produsele noastre 
trebuie instalate de către personal 
calificat în acord cu instrucţiunile şi 
reglementările din domeniu. Garanţia 
nu mai este valabilă în următoarele 
situaţii: dacă clientul nu furnizează date 
complete privind eticheta (poziţionată 
pe spatele radiatorului) care evidenţiază 
săptămâna şi anul de producţie, 
fotografii, documentaţie scrisă privind 
tipul defectului; instalare defectuoasă, 
folosirea neadecvată a produselor, în 
cazul în care produsele au îngheţat sau au 

suferit şocuri, clientul a folosit substanţe 
sau produse necorespunzătoare pe 
suprafaţa exterioarp sau în interiorul 
produselor RADOX; calitatea inferioară a 
apei a deteriorat produsul. Recomandările 
privind utilizarea radiatoarelor noastre 
sunt:

- înainte de a fi instalat, radiatorul tre-
buie depozitat în condiţii bune şi protejat 
de intemperii; 

- radiatorul trebuie instalat conform 
normelor de instalare;

- apa folosită pentru a alimenta circu-
itul de încălzire trebuie să fie în limitele 
standard de 12˚ Fr ;

- circuitul nu trebuie să conţină rezi-
duuri metalice, calamina, grăsimi sau 
gaz;

- nu lasăţi radiatorul fără apă, chiar şi 
pe timpul verii;

- nu folosiţi apa de mare pentru a um-
ple radiatorul;

- PH-ul apei trebuie să aibă o valoare 
cuprinsă între 6.5 si 8;

- nu folosiţi şi/sau instalaţi radiatorul 
în alt scop decât încălzirea spaţiilor;

- dacă se foloseşte un inhibitor de co-
roziune, acesta trebuie să fie compatibil 
cu toate materialele pe care radiatorul le 
conţine;

- modificare radiatorului sau a supra-
feţei acestuia duce la pierderea garanţiei;

- garanţia nu acoperă costurile insta-
lării sau dezinstalării radiatorului; în pe-
rioade de reparaţii sau înlocuire a radia-
torului nu ne asumăm responsabilitatea 
pentru daunele create CLIENTULUI.

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂŢII.  
Nu ne asumăm responsabilităţi mai mari 
decât cele acoperite prin garanţie. Clien-
tul trebuie să ne informeze din timp cu 
privire la orice compensaţie materială 
ce ne este solicitată astfel încât să ne 
permită evaluarea situaţiei şi asumarea 
răspunderii pentru daunele create dacă 
este cazul. Clientul nu are dreptul de a 
modifica termenii şi condiţiile noastre. 
Condiţiile generale fac subiectul legii ro-
mâne.

Produse OEM - Datorită know-how-ului 
nostru de proiectare şi a faptului că noi 
facem toate produsele în fabricile proprii, 
suntem capabili să furnizăm radiatoare 
pentru clienţii OEM care au nevoie de un 
produs personalizat. Producţia noastră de 
radiatoare pentru clienţii OEM este vastă, 
cu un sortiment larg. În afară de diversele 
niveluri de personalizare a produselor exis-
tente, putem analiza şi proiecta, împreună 
cu clientul, orice tip de radiatoare compati-
bile cu procesul nostru de producţie.
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