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Radiatoren

Ultra lage temperatuur radiatoren

Badkamerradiatoren

Elektrische radiatoren 

Let's create the great indoors

Vloerverwarming

Convectoren

Zoneregeling

Warmtepompen

Productoverzicht

Duurzame oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis



Hoe we jou ondersteunen?

We nodigen professionals uit om samen met ons te werken aan duurzame en comfortabele binnenklimaatsystemen. Dat noemen we “the great in-
doors”. Hoewel we allemaal verschillende rollen vervullen als het gaat om oplossingen voor klimaatcomfort binnenshuis te ontwikkelen, te plannen, 
te verdelen en te installeren, delen we hetzelfde doel: beter duurzaam comfort bieden aan onze klanten.

door het optimaliseren van ener-
gie-efficiëntie oplossingen, zonder 
in te boeten aan klimaatcomfort 
binnenshuis. Bij onze thermos-
tatische kraanlichamen speelt 
nauwkeurigheid een essentiële 
rol. Door het gehele hydraulische 
systeem in balans te brengen 
gaan de radiatoren namelijk opti-
maal werken. Het resultaat? Een 
zeer juiste temperatuurregeling 
en een beter energierendement.

door oplossingen te integreren in 
innovatieve systemen om de pres-
taties naar een hoger niveau te 
tillen. Radson doet dit door totaal- 
oplossingen aan te bieden in plaats 
van aparte, losse componenten. Zo 
biedt ze een binnenklimaatcomfort 
dat rekening houdt met meerdere 
aspecten van prestatieoptimalisa-
tie. Onze configuratiesoftware is 
erg nuttig bij de productselectie en 
systeemontwerpfase. 

door voorschrijvers, groothande-
laars en installateurs te onder- 
steunen met een breed scala aan 
voordelen en planningsprocessen 
om elke dag gemakkelijker te 
maken. Zo kunnen ze hun efficiën-
tie verhogen, betere oplossingen 
aanbieden en zich richten op een 
betere klantenservice. Voor plan-
ningsprocessen breiden we voort-
durend onze ontwerpdiensten uit 
met BIM-processen, interne tekenin-
gen, berekenings- en offertetools. 

door het gebruik van hulpbronnen, 
zoals energie en water, te beper-
ken en de impact van productie-
processen op onze planeet te ver-
minderen. Daarnaast investeert 
Radson in duurzame kwaliteit en 
innovatie, waarbij rekening wordt 
gehouden met de volledige le-
venscyclus van de producten.

Verhoogde efficiëntie Betere integratie Slimmer werken Kleinere voetafdruk

Een antwoord op al je behoeften

Onze missie is betere – en duurzamere – binnenklimaatoplossingen te creëren in samenwerking met toonaangevende plannings- en installa-
tieprofessionals. Met vooruitstrevende oplossingen op het gebied van emissie, distributie, kraanwerk en bedieningen leveren we alles wat nodig 
is om het binnenklimaat van gebouwen van elke omvang en elk gebruikstype te optimaliseren. 

Oplossingen gebaseerd op vier focusgebieden

Planningstools en -diensten
• BIM-modellen
• Deskundige ontwerp- en 

offertedienst
• Online warmteverliescal-

culator en productkeuze 
hulpmiddelen

• Opleidingen en technische 
ondersteuning beschikbaar 

Breed scala aan producten en 
systeemoplossingen
• Een productassortiment met 

betrekking tot emissie, distri-
butie en regeling

• Geschikt voor alle projecttoe-
passingen

• Ontworpen met het oog op 
energie-efficiëntie 

Duurzaamheid in het hart van 
onze activiteiten
• Voortdurende investeringen 

in duurzame technologie om 
onze ecologische voetafdruk 
te verkleinen

• Focus op het verminderen van 
het gebruik van grondstoffen

• Lange termijn benadering 
van onze bedrijfsstrategie en 
beslissingen

Toonaangevende garanties
• Het merendeel van de paneel- 

en design radiatoren heeft 
een garantie van 10 jaar vanaf 
de datum van aankoop

• Onze volledige systeem- 
garantie houdt in dat we 
garanderen dat onze vloer-
verwarming als een volwaar-
dig systeem werkt ipv als 
afzonderlijke componenten



Badkamerradiatoren
 veelvoud aan types

In het aanbod watervoerende badkamer-
radiatoren vindt u een brede waaier aan types, 
vermogens en afmetingen. Elk model 
onderscheidt zich door zijn decoratief uiterlijk. 
Deze badkamerradiatoren zijn ook in keuken en 
toilet een toegevoegde waarde aan uw interieur. 
Deze radiatoren krijgen een beschermende grond- 
laklaag via elektroforese, nadien volgt de 
eindlaklaag in de kleur van uw keuze.

Elektrische radiatoren
 flexibel verwarmen

In navolging van EU richtlijn hebben we ons assortiment elektrische radiatoren verder ontwikkeld en zijn onze producten 
steeds slimmer, energie-efficiënter en gebruiksvriendelijker geworden. Sinds januari 2018 voldoen al onze elektrische radiatoren 
niet alleen aan de minimum vooropgestelde vereisten, maar elke EcoDesign radiator bevat diverse nieuwe features voor een 
energie-efficiënt en intelligent gebruik. 

Van een herkenbare badkamerradiator, een elektrische paneelradiator in de slaapkamer, tot een slimme eyecatcher in de 
woonkamer: voor elke ruimte hebben we een elektrische toepassing. 

Vloerverwarming
Complete projectondersteuning

Bij aankoop van vloerverwarming, al dan niet in combinatie met een Zento 
lucht-/water warmtepomp en lage temperatuur radiatoren, voorziet Radson 
een complete en integrale projectservice: van een uitgebreide offerte met 
warmteverliesberekening, tot kant-en-klare legplannen, aansluitschema’s, 
activatie, en indien gewenst ook installatie.

 Radiatoren
 warmte op maat 

Deze strakke horizontale of verticale radiatoren vind je in alle maten en vormen: breed, 
kort, lang, vlak, wit, metallic of een combinatie. Voor elk interieur een gepaste oplossing. 

Zoneregeling
De ultieme schakel

Voor een duurzaam klimaatcomfort 
binnenshuis, is het belangrijk dat 
je de juiste warmte op de juiste 
plaats produceert. Daarom voorziet 
Radson een volledig gamma aan 
bedrade en draadloze zonerege-
lingen. De Touch E3 zoneregeling 
communiceert met vloerverwar-
ming, elektrische radiatoren, lage 
temperatuur radiatoren én water-
voerende radiatoren via een spe-
ciale draadloze thermostaatknop. 

Ultra lage temperatuur 
radiatoren

De warmtepompradiator

De Ulow-E2 is een ultra lage tempera-
tuurradiator, die dankzij de combinatie van 
stralingswarmte en versterkte convectie ook 
bij de allerlaagste watertemperaturen het juiste 
warmtecomfort kan verzekeren. Ulow-E2 bestaat 
in een horizontale versie, maar ook in een meer 
plaatsbesparende verticale uitvoering.

Warmtepomp
100% warmtegarantie

De Zento lucht-water 
warmtepomp komt net zoals 
vloerverwarming met een 
projectondersteuning van 
A tot Z. Meer nog, 
door het volledige lage temperatuur systeem te 
kunnen aanbieden – van bron tot afgifte – kan 
Radson 100% warmtegarantie verzekeren. Dat 
betekent dat alles perfect bij elkaar past, perfect 
is berekend en dus ook perfect werkt. 

Ventiloconvector
 Verwarmen en koelen met Vido

Alle voordelen van traditionele convectoren worden in de Vido-reeks  
gecombineerd met de nieuwigheden van de recentste energie-efficiënte
verwarmingstechnologieën.
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Verschillende sectoren en type gebouwen

Ziekenhuizen 
In ziekenhuizen en medische centra is het bereiken van een ideaal binnenklimaat niet alleen een kwestie van comfort, maar ook van hygiëne. 

Hotels  
Het bieden van het juiste niveau van binnenklimaatcomfort in hotels is essentieel voor het cliënteel. Radson heeft een compleet assortiment van bewezen 
oplossingen. 

Scholen  
Als het gaat om onderwijs, is aangetoond dat een goed binnenklimaat een positief effect heeft op het leren. 

Kantoren 
Home-office of op kantoor,  een comfortabel binnenklimaat in een werkomgeving is essentieel voor een goede productiviteit. 




