
ISAN nabízí radiátory i konvektory

na míru. Vybere si každý

Společnost ISAN je tradičním tuzemským výrobcem otopných těles. Dlouhodobě patří k největším produ-
centům koupelnových trubkových radiátorů v České republice. S více jak šedesátiletou tradicí se pojí vyso-
ké technické i estetické parametry všech výrobků, které si díky svým kvalitám, získaly renomé jak v České
republice, tak i na zahraničním trhu. Specializací společnosti je výroba radiátorů na míru dle požadavků
a přání zákazníka. Pojďme si představit základní výrobní řady.

Koupelnové a designové radiátory
Nejprodávanější produktová řada MELODY nabízí cel-

kem 67 modelů radiátorů. Zahrnuje radiátory do kou-

pelen, obytných prostor i kanceláří. Nabídka zohled-

ňuje současné trendy v architektuře a bytovém designu.

Dominují elegantními tvary a ušlechtilé materiály,

jako je sklo, chrom či broušená nerezová ocel. Radiá-

tory z řady MELODY tak vkusně dotvoří každý interiér.

Individuální designový prvek učiní z radiátoru aplikace

grafického motivu či fotografie.

Článkové „retro“ radiátory
Článkové radiátory řady ATOL vybočují svým vzhle-

dem „retro“ litinových radiátorů. I díky tomu jsou často

záměrně umisťovány na nejfrekventovanější místa ve

veřejných budovách. Radiátory ATOL mají optimální

cirkulaci teplonosné látky s vysokou účinností přenosu

tepla. Jsou tak vhodné i do nízkoteplotních systémů.

Vysoké výkony radiátorů řadí tento typ mezi vyhledá-

vané zejména pro rekonstrukce starších bytových

prostor. Praktický tvar umožňuje i snadné čištění a ná-

slednou údržbu.

Radiátory s žebrovými trubkami
Industriální design jede. Retro radiátor SPIRAL je zno-

vu objevený designéry z celého světa, kteří jej rádi

umisťují do administrativních budov, hotelů, restau-

rací nebo zasedacích místností firem. V době průmys-

lového rozkvětu vyhříval díky své výkonnosti a mož-

nosti zapojení do teplovodní či parní soustavy velké

výrobní haly. Dnes je kromě jeho designu nespornou

výhodou i nízká cena a dlouhá životnost.

Podlahové konvektory
Podlahové konvektory TERMO jsou ideální pro mo-

derní nízkoenergetické domy a pro Green Energy pro-

jekty. Nacházejí uplatnění v místech s velkoplošným

zasklením. Instalují se i v komerčních a administrativ-

ních budovách, obchodních centrech, vestibulech

a ostatních veřejných prostorách. Rozšířené jsou také

v bytové zástavbě, kde slouží pro vytápění obytných

místností, chodeb, hal a zimních zahrad. Nová genera-

ce podlahových konvektorů TERMO je konstruována

výhradně pro bezpečně nízké napětí 24 V DC.

Sálavé konvektory
Sálavé konvektory řady EXACT patří k tradičním

a osvědčeným otopným tělesům. Jsou vyrobené

z masivních ocelových profilů 70 × 11 mm, navíc dopl-

něné o přídavnou konvekční plochu, jež výrazně zvy-

šuje výhřevnost těles. Hlavní topnou složkou Exactů

je sálavé = radiační vytápění. Vybírat je možné také

z lamelových radiátorů (tzv. topných stěn) horizontál-

ního i vertikálního provedení s možností uchycení na

zeď či na podlahu.

Konvektory s lamelovým výměníkem
Společnost ISAN vyrábí také konvektory s lamelovým

výměníkem řady ECOLITE. Jde o moderní topné prvky

používané pro vytápění kancelářských a prodejních

prostor, autosalónů, hotelů a dalších veřejných staveb.

Vhodné jsou především tam, kde je nutné tepelně odstí-

nit velké prosklené plochy, např. francouzská okna, výlo-

hy a stěny vystavené působení chladného vzduchu.
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ISAN Radiátory s.r.o., Poříčí 26, 678 01 Blansko, CZ. Tel. +420 516 489 138, obchod@isan.cz, www.isan.cz


