
ISAN představuje nová

otopná tělesa pro rok 2018

Stejně jako v minulých letech i letos se při vývoji a konstrukci nových interiérových radiátorů odborníci
z ISANu zaměřili na spojení funkčnosti, kvality a unikátního vizuálního řešení. Výrobce sází i na vysokou
míru individualizace. Díky svým mnohaletým zkušenostem umí zákazníkům nabídnout radiátory na míru.
V praxi si tak lze zvolit vlastní velikost tělesa, způsob jeho připojení a další parametry. Na přání umí ISAN
všechny modely dodat v některém z 28 barevných odstínů, zvolit lze také bezbarvý lak. Specialitou a letoš-
ní novinkou je možnost lakování antibakteriální barvou na bázi iontů stříbra, která poskytuje ochranu pro-
ti bakteriím a houbám. Samozřejmostí je pak možnost objednat jakékoli otopné těleso v chromu či nerezu.

Akros

Interiérový radiátor s vertikálně umís-

těnými trubkami skvěle vynikne hlav-

ně ve vstupních halách a jídelnách. Na

přání je k dispozici s praktickými na-

šroubovanými háčky. Může být také

doplněn jednostranným nebo obou-

stranným madlem z kartáčovaného

nerezu, které slouží ke snadnému za-

věšení textilií. Výhodou tohoto otop-

ného tělesa je také možnost volby

bočního a středového připojení. Mo-

del Akros je k dispozici ve třech dél-

kách (350, 470 a 590 mm) a jednotné

výšce 1800 mm. Na přání však ISAN

umí rozměry přizpůsobit požadavku

zákazníka. Otopné těleso Akros v inte-

riéru obzvláště vynikne v metalických

barvách, což je i tajný tip výrobce.

� Obr. 1 � Designový radiátor Akros

Carme

Interiérové otopné těleso Carme ne-

postrádá eleganci. Parádu udělá nejen

v koupelně. ISAN jej dodává ve třech

výškách (1143, 1543 a 1605 mm), délka

je pak shodných 605 mm. Výkon se

dle rozměru pohybuje od 438 kW do

620 kW. Novinkový model Carme mo-

hou mít zákazníci i v elektrickém pro-

vedení. Lze jej obohatit řadou koupel-

nových doplňků, elektroregulátorů

i termostatických sad dle vlastního

výběru.

� Obr. 2 �

Designový radiátor Carme

Avondo

Na první pohled jde o klasický koupel-

nový žebřík, až poté si všimnete tru-

bek vystupujících do popředí. Díky

nim je možné praktické zavěšení ruč-

níků a jiných textilií. Novinka je k dis-

pozici ve třech výškách (775, 1215

a 1775 mm), přičemž každá z nich může

mít dvě možné délky 500 a 600 mm.

Rozměry tohoto praktického radiáto-

ru je však možno přizpůsobit přání zá-

kazníka, stejně tak lze vybírat z mnoha

variant jeho připojení. Samozřejmostí

je pak možnost doplnit těleso o nové

elektroregulátory a termostatické sady.

Novinkové Avondo navíc ISAN nabízí

i v elektrickém provedení.

� firemní
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� Obr. 3 �

Koupelnový radiátor Avondo


