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NOVÝ ŠTANDARD V DIZAJNOVÝCH RADIÁTOROCH
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Niet pochýb o tom, že kvalita je kľúčom k nášmu úspechu.
Už viac ako 80 rokov pôsobíme medzinárodne v oblasti inteli-
gentných riešení vykurovania a tak vieme presne, čo od nás 
očakávate: radiátory, ktoré nielen vnášajú do vašej domácnosti 
štýl a komfort, ale sú aj vysoko energeticky efektívne. A samo-
zrejme k tomu sú aj okúzľujúce!

Naším cieľom je byť v odvetví tepelného vykurovania stále 
popredu v oblasti inovácií, kvality, flexibility a nekonvenčného 
dizajnu. preto sme vytvorili dva nové dizajny: Tinos a paros. 
Dva prekrásne dizajnové radiátory, kde sa spojila túžba po 
teple s dizajnom bývania. Náš návrh zadania pre dizajn týchto 
radiátorov bolo ich smerovanie nielen účelovo do priestoru ale 
aj získanie si miesta vo vašom srdci.

PAROS TINOS 

Nerezový držiak uterákov (na želanie)

Vďaka svojim čistým rovným líniám napĺňa Tinos túžbu pri 
kubisticky ladenom priestore, zatiaľ čo zaoblené hrany paros-
u vytvárajú elegantné dizajnové riešenie do takmer každého 
interiéru.

Rovnako ako všetky naše radiátory, tak aj Tinos a paros spĺňajú 
najprísnejšie požiadavky a normy. Nielenže tieto dva radiátory 
vám ponúkajú pohodlie a vykurovanie ale aj naša desaťročná 
záruka je zárukou bezpečnosti a komfortu.

Tinos alebo paros. Voľba je na Vás. Tieto sofistikované a 
štýlovo výnimočné dizajnové radiátory dodajú čaro  
každému interiéru. 

DIZAJN spĹŇ AJÚCI pRIANIA
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paros so svojími mäkkými, ľahko zaoblenými hranami vyžaruje čistú eleganciu, 
ktorá jemne dodáva šmrnc vášmu interiéru a Vášmu pohodliu. V kontraste, čisté 
línie Tinos-u vytvárajú jasnú auru plnú estetického kúzla. Oba tieto dizajnové radiá-
tory vytvárajú prenikavú vizuálnu výpoveď nech sa nachádzajú v akomkoľvek prie-
store. Tinos a paros sú dostupné s jednoduchým (typ 11) alebo dvojitým (typ 21) 
zadným vykurovacím panelom. prvá verzia má hĺbku iba 73 mm, takže vzdialenosť 
od steny k prednej časti radiátora je len 83 mm. Minimálna hĺbka s maximálnym 
komfortom!

Rovnako ako Tinos tak aj paros dodávajú štýlovú pridanú hodnotu každému interiéru – 
klasickému či modernému. Minimalistický dizajn oboch Tinos aj paros radiátorov krásne 
vynikne v akomkoľvek priestore, či už je to obývacia izba, spálňa, kuchyňa alebo aj kúpelňa. 
Takže si môžete vychutnať výrazný dizajn a príjemné teplo týchto krásnych radiátorov 
kdekoľvek vo vašej domácnosti.

DIZAJNÉRske RADIÁTORY s 
JEmNÝmi krivkami alEBo 
HraNami

Čisté línie radiátora Tinos 
vytvárajú hmotnú auru 
estetického kúzla.
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ZAODeJTe VAŠU spÁlŇU 
ČiSTÝm DiZaJNom

V každej domácnosti je spálňa miestom, kam sa utiahneme k odpočinku a intimite. po-
pri obývacej izbe je možno práve spálňa jedným z najobľúbenejších miest v domácnosti. 
A pretože strávime aj 8 hodín denne v tejto súkromnej zóne, práve dizajn je kľúčom k 
vytvoreniu pocitu pohody.

komfortná vnútorná klíma a dobrý nočný spánok oba vyzývajú k vyváženej kombinácii 
vykurovania a vetrania. prirodzené prúdenie vzduchu je nevyhnutné pre pokojný spá-
nok, ale keď príde ráno, radi privítame teplo a pohodlie.

Dizajnovo sa oba Tinos aj paros hodia do každej spálne, či už dáte prednosť romantic-
kému či klasickému vzhľadu alebo súmernému viac súčasnému dizajnu. A k tomu 
si môžete vybrať z viac ako 200 farieb, takže môžete vždy nájsť ten odtieň, ktorý by 
dopĺňal vaše obľúbené tkaniny a posteľnú bielizeň.

Voliteľná voľba ventilov pre Paros zosilňuje elegantný štýl tohto radiátora.
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DIZAJN FARIEB

Viac než 200 farieb. To je výber, ktorý máte na vyváženie dizajnu Tinos a paros. Ale samozrejme 
čím viac je možností, tým ťažšie sa robí správna voľba, preto by sme vám chceli pomôcť. Obaja, 
Tinos aj paros vyzerajú veľkolepo v čisto bielej verzii. Dokonca aj na bielom pozadí budú tieto 
radiátory skutočným pútačom pre oči. Ale ak chcete použiť radiátor ako dizajnový prvok na 
stene a tým dodať izbe na kráse, máte možnosť experimentovať ako s farbou radiátora tak aj 
steny za ním.

Napríklad fialová farba je veľmi výrazná ale je aj asertívna farba, ktorá dáva pocit pokoja, se-
bavedomia a nadšenie. Na druhej strane zelená a modrá inklinujú k prírode a moru: farby, ktoré 
evokujú atmosféru pohody, zdravia a relaxácie. Zemské odtiene naopak vytvárajú teplé a útulné 
vyžarovanie.
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Vašu voľbu pre Tinos a paros uvítajú ktorýkoľvek interiéroví dizajnéri. Minimaliz-
mus s veľkým “M”, takže dizajn nenaruší ostatné prvky. kúpeľňa je často defino-
vaná pre mäkké prirodzené formy: formy, ktoré vychádzajú z prírodného pokoja 
a welnes pohody. Čisté geometrické línie Tinos-a majú svoju vlastnú jedinečnú 
príťažlivosť, ale zaoblené formy paros-a perfektne zapadajú do dnešného diza-
jnérskeho slovníka kúpeľní. Mäkké zmyselné krivky dodajú špeciálnu bodku Vašej 
kúpeľni a zároveň poskytnú príjemné teplo a pohodlie.

VODe ODOlNÝ DIZAJN, kTORÝ 
pRINÁŠA KOmFORT DO VAŠeJ 
kÚpeĽNe

Tento nerezový držiak uterákov je pre Vás nielen praktická voľba, ale aj 
dodá Vášmu radiátoru punc výnimočnosti.
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DIZAJN, kTorÝ Sa HoDí
DO kAŽDÉHO OkOlIA

pokiaľ ide o návrh na vybavenie kuchyne, žiadny detail nesmie byť prehliadnutý ... alebo áno?

Obaja Tinos aj paros naozaj urobia z vašej kuchyne - kuchyňu snov a dajú priestor úplne 
novým dimenziám. Dizajn a farby týchto dizajnových radiátorov vytvoria dokonalé spojenie 
s vami zvolenou pracovnou doskou, skrinkami a elektrickými spotrebičmi. A môžete sa tiež 
rozhodnúť pre kombináciu radiátorov s podlahovým kúrením. samozrejme, že rozhodnutie 
čiastočne závisí od výberu materiálu podlahy, ale určite spojenie s dlažbou by bolo ideálne.

So svojimi mäkkými, ľahko zaoblenými 
hranami dodáva Paros rafinovanú elegan-
ciu, štýl a pohodlie vašej kuchyni.
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Radson ponúka 10-ročnú garanciu kvality na všetky typy radiátorov a podlahového 
kúrenia.

TINOS | PAROS sÚ NOVÉ
TYpY DIZAJNOVÝCH RADIÁTOROV

Dizajn je jedna vec, účinnosť je vec druhá. Ale u Tinos a paros idú oba ruka v ruke. Bez 
toho, aby ste si to dokonca všimli, táto nová generácia radiátorov môže vytvoriť príjemnú 
a komfortnú vnútornú klímu aj pri nízkych teplotách vody v systéme. Takže oba radiátory 
nesú nálepku “chytré”, čo znamená, že sú viac účinnejšie a spotrebúvajú menej energie 
ako porovnateľné riešenia vykurovania. Nie sú to len nižšie teploty, 
ale aj nižšie náklady na energiu! A to je skutočná krása týchto dizaj-
nových prevedení. Dômyselný dizajn začína chytrým myslením.

 Výška Dĺžka  Typ  Výkon  Farby 
Tinos 1800, 1950, 2100 mm 325 - 775 mm 11, 21 653 - 2446 W Štandardná farba je RAl 9016 
Paros 1800, 1950, 2100 mm 380 - 855 mm 11, 21 653 - 2446 W (biela). Iné farby RAl, metalické 
     a matné je možné objednať  
     na požiadanie.

Nerezový držiak uterákov (na želanie)

Ostré hrany Oblé hrany


