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Radeco to marka grzejników azienkowych 
i dekoracyjnych, które oprócz funkcji grzew-
czych stanowi  ozdob azienki, a tak e
innych pomieszcze . Dwudziestoletnie do-
wiadczenie w produkcji grzejników sprawia, 
e wyroby firmy s  sprawdzone i dopracowa-

ne. Alplast wykonuje grzejniki z profili stalo-
wych i miedzianych o ró nych przekrojach, 
ponadto oferuje grzejniki chromowane i mo-
si dzowane. 

Grzejniki Radeco wyró nia wysoka estetyka, 
niezwyk a praktyczno , wygoda w u ytkowa-
niu, skrupulatna dba o  o jako  wykonania, 
oraz korzystna cena. W swojej ofercie Radeco 
ma ponad 13 modeli standardowych grzejni-
ków azienkowych ró ni cych si  przekrojem 
kolektorów oraz wygi ciem rurek oraz ponad 
40 modeli z serii Design. Dysponuje w asnym 
wzornikiem barw strukturalnych oraz palet
kolorów RAL, dzi ki czemu mo liwo ci wy-
boru s  niemal nieograniczone. Bogata oferta 
grzejników dekoracyjnych z serii Design dedy-
kowana jest nie tylko do azienek, ale równie
pomieszcze  takich jak salon, korytarz, przed-
pokój czy pokój dzieci cy, stanowi c eleganc-
ki element ich wystroju. Na yczenie klienta 
firma jest w stanie wyprodukowa  grzejnik 
pod indywidualne zamówienie. Oprócz rur 
stalowych, materia ami u ytymi do produk-
cji grzejników s : kamie , wiklina, p ytki ce-
ramiczne, szk o oraz panele stalowe. Alplast 
jest inspiracj  dla projektantów wn trz, a tak-
e innych producentów 

Nowo ci:
Torget Bis
Jest typem grzejnika z serii 
Design. Zbudowany jest on z pro-
stych, kwadratowych, p askich 
profili, nadaj cych grzejnikowi 
nowoczesn , minimalistyczn
form . Ciekawa estetyka, wysoka 
jako  wyko czenia oraz szeroka 
gama kolorystyczna sprawi , e
ka de wn trze b dzie wyj tko-
we i oryginalne po zamontowa-
niu tego grzejnika. Boczne ciany 
Torget Bis zosta y zmodyfikowa-
ne i zabudowane dodatkowymi 
profilami, zas aniaj c w ten spo-
sób mocowania grzejnika, dzi ki 
czemu zyska  on dodatkowo bar-
dziej estetyczny wygl d, a tak e
wi ksz  moc grzewcz  (od 275 W do 
1550 W). Aby doda  grzejnikowi 

funkcjonalno ci istnieje mo liwo  dorobienia 
wieszaczków na r czniki. Grzejnik dost pny 
jest we wszystkich kolorach palety barw RAL 
oraz palety barw strukturalnych Radeco. Kolor 
oraz wysy ka grzejnika wliczone s  w cen .

Parys
Nowoczesny typ grzejni-
ka p ytowego w minimali-
stycznym stylu to w a nie 
Parys. Zachwyca on wspó -
czesnym designem oraz 
gustownym wykonaniem 
najwy szej jako ci. Stanowi 
alternatywn  wersj  dla 
p ytowego grzejnika Item, 
wyró niaj c si  zaookr glo-
nymi bokami, nadaj cymi 
mu smuklejszy, delikatniej-
szy charakter. Wykonany 
jest z tafli stalowego ekra-
nu i pokryty specjaln  farb
proszkow . Dost pny w ko-
lorach z palety barw RAL 
oraz barw strukturalnych 

Radeco. Do Parysa oferujemy specjalne su-
szarki anodowane dost pne w trzech kolorach: 
czerwonym, srebrnym i czarnym. Mo liwo
zamontowania na 3 wysoko ciach. 

Tubo Ka
Aby uatrakcyjni  naszym 
Klientom ofert  asorty-
mentow  firmy Alplast, 
stworzyli my alternatyw-
n  wersj  grzejnika Tubo, 
jak  jest Tubo Ka. Stalowe 
rury zast pione zosta y
tutaj kwadratowymi pro-
filami, nadaj c grzejniko-
wi bardziej geometryczny 
kszta t. Mocowania, jak 
równie  wieszaczki grzej-
nika s  spójne z ca  es-
tetyk  projektu i równie
maj  kwadratowy kszta t. 
Konstrukcja grzejnika pod-
kre la swoj  strzelisto
i smuk o  poprzez przesu-
ni cie w gór  dwóch rodko-
wych elementów. Grzejnik 
dekoracyjny Tubo Ka wy-
znacza nowe trendy we 
wzornictwie grzejników. 
Wyst puje on w wersji jako 
grzejnik chromowany oraz 
malowany. Jego smuk a kon-
strukcja wype ni wszelkie 
w skie przestrzenie azienki, przedpokoju 
czy salonu. 

Estetyka, praktyczno , wygoda – grzejniki Radeco
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