
ISAN představuje novinky

mezi radiátory pro rok 2021

Společnost ISAN Radiátory je tradiční tuzemský výrobce koupelnových a designových radiátorů. Specializací společnosti je

výroba radiátorů na míru dle požadavků a přání zákazníka. Podívejte se, co nového přináší ISAN Radiátory na trh v roce 2021.

Variant Cool – matné sklo a vysoký výkon

Radiátor Variant Cool je vyrobený z matného kaleného bezpeč-

nostního skla a skvěle doplní moderní i klasický interiér. Na přání

lze těleso osadit až dvěma praktickými madly v provedení leštěný

nebo kartáčovaný nerez. Ta slouží ke snadnému zavěšení textilu.

Tenhle luxusní designový kousek potěší i velmi náročné zákazní-

ky. K dostání je v rozměrech 1806/608 mm.

Ori a Ori Open – elegantní minimalismus

Hledáte minimalistický extra tenký radiátor? Model Ori splňuje

všechny tyto nároky, a navíc je mimořádně praktický. Proč?

1) Konstrukce tenká pouhých 7 mm využívá k ohřevu minimální

množství vody, a tak šetří spotřebu tepelné energie.

2) Otvory v tělese Ori Open využijete k nahřívání textilií bez nut-

nosti použití dalších madel a příslušenství.

3) Model Ori lze osadit praktickými nerezovými madly.

Otopná tělesa Ori a Ori Open se hodí do moderních interiérů a kou-

pelen. K dostání jsou v šířce 490 mm a výšce 1490 nebo 1790 mm.

Vyrobena jsou z kvalitního válcovaného ocelového plechu, který lze

nalakovat moderními strukturovanými barvami ze vzorníku ISAN.

Fresh – maximální variabilita a trendy barvy

Těleso Fresh je typické pravidelným rozložením vodorovných profi-

lů. Díky široké paletě barev a výběru velikostí spolehlivě poslouží

v každé moderní koupelně včetně těch nejmenších. Zákazníci si

mohou vybrat konkrétně ze 4 velikostních provedení – 1140/400 mm;

1500/400 mm; 1500/500 mm; 1860/500 mm. Prvotřídní designovou

záležitostí se Fresh stává ve chvíli, kdy si zákazník vybere z široké

nabídky trendy barev a dokreslí tak atmosféru celého interiéru.

K dispozici je také v luxusním chromovém provedení.

Collom Uni – originální kousek
pro kombinované a elektrické vytápění

Navazuje na velmi oblíbenou řadu těles Collom. Těleso Collom

Uni je stvořeno pro kombinované a elektrické vytápění. Nabízí

možnost osazení základní topnou tyčí nebo elektrickou tyčí s re-

gulátorem. Praktickým doplňkem pak na přání zákazníka mohou

být až dvě madla z leštěného či kartáčovaného nerezu. V nabídce

máme výšku 1800 mm a šířky 298, 450 a 602 mm.
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� Obr. 1 � Designový radiátor Variant Cool

� Obr. 2 � Extra tenký radiátor Ori – Břidlice, struktura, S10

� Obr. 3 � Koupelnový radiátor Fresh – Akvamarín, metalíza, S29

� Obr. 4 � Designový radiátor Collom Uni – Sněhově bílá,

RAL9016


