
ISAN představuje trendy otopná tělesa pro

rok 2019 – zaujmou vzhledem i konstrukcí

Také letos se při vývoji a konstrukci nových interiérových radiátorů odborníci z ISANu zaměřili na spojení
funkčnosti, kvality a unikátního vizuálního řešení. Tradiční výrobce koupelnových a designových radiátorů
sází i na vysokou míru individualizace. Ostatně posuďte sami.

E-Slim: extra tenký elektrický radiátor s novou
energií

Zcela nové elektrické otopné těleso E-Slim pracuje v režimu s ma-

ximální povrchovou teplotou do 60 °C. Ocelové plochy neohřívá

voda, ale unikátní topná fólie, která v sobě pojí výjimečné tepelné

vlastnosti. Samotný název E-Slim napovídá, že se jedná o mimořád-

ně tenké těleso. Jeho hloubka činí pouhých 16 milimetrů a díky ní

je E-Slim skvělou volbou i do omezených prostorových podmínek.

Model E-Slim je k dostání v několika variantách – vybrat si lze mezi

dvěma šířkami 456 a 608 mm při jednotné výšce 1806 mm. Zákaz-

níci si mohou zvolit těleso se zaoblenými nebo ostrými rohy a per-

fektně jej sladit s klasickým, extravagantním i retro interiérem. Na

přání lze těleso doplnit o jednostranné nebo oboustranné madlo

z kartáčovaného nerezu, které slouží ke snadnému zavěšení texti-

lií. Těleso je možno opatřit prakticky jakýmkoli potiskem dle přání

zákazníka. Lakování zvolenou barvou z RAL vzorníku je samozřej-

mostí. E-Slim je standardně vybaven termostatem, který zajistí ma-

ximální provozní komfort od udržování zvolené teploty v místnosti

po týdenní program. Novinka navíc splňuje i normu Ecodesign.

Avondo: praktik, co potěší
Na první pohled jde o klasický koupelnový žebřík, až poté si všim-

nete trubek vystupujících do popředí. Díky nim je možné praktic-

ké zavěšení ručníků a jiných textilií. Avondo je k dispozici ve

třech výškách (775, 1215 a 1775 mm), přičemž každá z nich může

mít dvě možné délky 500 a 600 mm. Rozměry tohoto praktického

radiátoru je však možno přizpůsobit přání zákazníka, stejně tak

lze vybírat z celkem devíti variant jeho připojení. Samozřejmostí

je pak možnost doplnit těleso o nové elektroregulátory a termosta-

tické sady. Avondo navíc ISAN nabízí i v elektrickém provedení.

Carme: ta pravá ozdoba vaší koupelny
Interiérové otopné těleso nepostrádá eleganci. Parádu ale udělá

nejen v koupelně – ostatně podívejte se sami, jak mu to sluší. Spo-

lečnost ISAN jej dodává ve třech výškách (1143, 1543 a 1703 mm),

délka je pak shodných 605 mm. Výkon se dle rozměru pohybuje od

438 W do 620 W. Model Carme mohou uživatelé provozovat i v elek-

trickém provedení. Lze jej obohatit řadou koupelnových doplňků,

elektroregulátorů i termostatických sad dle vlastního výběru.

Arte: jasná volba pro milovníky moderního
designu
Tohle designové otopné těleso vynikne v každém interiéru. Zákla-

dem interiérového radiátoru jsou masivní a výkonné ocelové profi-

ly o rozměrech 70 × 11 mm. Těleso je dodáváno ve dvou různých

délkách (456 a 606 mm) a dvou výškách (1525 a 1765 mm). Novin-

ka je určena pro zapojení do centrální otopné soustavy i pro provoz

v elektrickém provedení s instalovanou topnou patronou a libovol-

ným regulátorem ze sortimentu ISAN. Praktickým doplňkem mo-

hou být jednostranná nebo oboustranná oblá madla z efektní leště-

né nerezové oceli. Ani v tomto případě se nekladou meze dodatečné

individualizaci tělesa. Dopřejte si teplo i eleganci zároveň.
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� Obr. 1 � Elektrický radiátor E-Slim s oblými rohy, S05 Stříbro –

metalíza

� Obr. 2 � Koupelnový radiátor Carme, S03 Měď – metalíza

� Obr. 3 � Designový radiátor Arte, S36 Antické zlato - struktura


