Designers
of comfort

www.thermrad.nl

Warmte in huis geeft
ons een comfortabel
en aangenaam gevoel.
Thermrad is al decennialang
een begrip als het gaat om
design, kwaliteit en technisch vernuft.
Ons assortiment omvat radiatoren,
vloerverwarming en een (draadloos)
zoneregelsysteem. Door de gunstige
prijs en de hoogwaardige kwaliteit is
Thermrad zowel in nieuwbouw als in
renovatie de beste keuze. Je garantie
voor ultiem woon- én werkcomfort.
Thermrad, designers of comfort
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Horizontale radiatoren
Thermrad horizontale radiatoren mogen letterlijk gezien worden. Met hun strakke, moderne
design geven ze elk interieur precies de juiste sfeer en stijl. De warmtedoorlatende sierlijsten
geven de radiatoren een stijlvol uiterlijk met afgeronde hoeken en bovenkant. Doordat de
radiatoren zijn voorzien van vier, zes of acht aansluitingen maakt het niet uit of de aanvoer
en retour nu van links, rechts of van onderen komen. Er is een horizontale Thermradradiator voor bijna elke situatie! Elke radiator
voor op de wand wordt compleet geleverd
met consoles voor een snelle, onzichtbare
wandmontage; de vlakke voorplaat is al bevestigd
op de radiator. Doordat onze raamradiatoren

VOOR BIJNA
ELKE SITUATIE

geen ophangstrippen of beugels hebben, zijn ze ideaal om los voor een raam te plaatsen.
Met onze hybrid-radiator zit je er bij lage temperatuurverwarming met een warmtepomp niet
alleen warmpjes bij, je kunt ook koelen!

Compact-4 Plus
De Thermrad Compact-4 Plus is een klassieke
paneelradiator, met sierrooster en zijbekleding. De
beschermende omkasting is onder andere veilig voor
kinderen en daardoor uitermate geschikt voor scholen
en zorginstellingen.

Compact-4 Plateau
De Thermrad Compact-4 Plateau heeft een vlakke
designvoorplaat en een strak afgewerkte sierlijst en
zijpanelen. Daardoor past deze radiator in elk interieur.
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De Thermrad Compact-6 Plateau Hybrid verwarmt je woning zelfs met de laagste watertemperaturen. Dat is niet alleen erg zuinig, maar ook comfortabel. Traditionele cv-systemen
verwarmen het water tot 80°C, maar de Compact-6 Plateau Hybrid verwarmt al met een
watertemperatuur tussen 35 en 60°C. Daarmee
bespaar

je

flink

op

verwarmingskosten.

In combinatie met een warmtepomp, ingesteld
op een minimum van 17°, kan je met deze radiator

VERWARMEN
EN KOELEN

bovendien koelen. Geen overbodige luxe, want door maximale isolatie kan de zomerhitte
in je huis (te) groot worden. De koeling werkt volautomatisch en voelt als een aangenaam,
verfrissend briesje.

Compact-6 Plateau Hybrid
De vlakke voorzijde geeft de Thermrad Compact-6 Plateau
Hybrid een strakke uitstraling. De ventilatoren die voor
extra convectiewarmte zorgen, zijn fluisterstil. En door de
modulerende regeling hoef je niets in te stellen.

Compact-6 Dubbel Plateau Raam

Binnenkort beschikbaar

De Thermrad Compact-6 Dubbel Plateau Raam heeft een
vlakke voor- en achterzijde en is de enige raamradiator met
extreem dikke platen en ribbels. Dit zorgt voor een grote
warmteafgifte. Perfect op plekken waar je wél veel warmte
nodig hebt, maar die geen voldoende ruimte bieden. Denk
aan ramen en binnenwanden in een ruimte, die worden
vervangen door glazen wanden en deuren.
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RADIATOREN MET
UNIVERSELE
AANSLUITINGEN

Super-8 Compact
De Thermrad Super-8 Compact is voorzien van acht
leidingaansluitingen en past hierdoor in vrijwel elke woonof werksituatie. Het hart van de midden-onderaansluitingen
bevindt zich altijd op 66 mm van de wand. Hierdoor kan je
de leidingen alvast (laten) leggen, zonder dat je de exacte
maatvoering weet.

Super-8 Plateau
De Thermrad Super-8 Plateau heeft een luxe omkasting en
een vlakke design-voorplaat. De onderaansluitingen bieden
optimaal installatiegemak en houden de CV-leidingen
nagenoeg buiten het zicht.

Compact-8 Raam
De Thermrad Compact-8 Raam raamradiator is snel en
veilig te monteren op de wand of op de vloer. Bijpassend
montagemateriaal moet apart worden bijbesteld.

Door de extra lage uitvoering van slechts 200mm hoog
is deze raamradiator met vlakke design-voorplaat zeer
geschikt voor lage borstweringen en ramen tot de vloer.

Horizontale radiatoren

Super-8 Plateau Raam
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Super-8 Sani Coat
De Thermrad Super-8 Sani Coat past perfect in vochtige(r)
ruimtes zoals de badkamer, keuken, toilet of de garage.
De radiator is door een dikke en sterke extra basislaag
poedercoating, onder de kleurlaag RAL 9016, maximaal
beschermd tegen roest. Niet alleen garandeert dit een lange
levensduur, het is ook milieuvriendelijker dan de traditionele
anti-roestbehandeling.

AluBasic
De Thermrad AluBasic geeft de warmte efficiënt en snel af
door zijn goede warmtegeleiding en beperkte waterinhoud.
Comfortabel en energiebesparend. Een echte lichtgewicht
radiator (aluminium is veel lichter dan staal) die overal past,
ook in vochtige ruimtes, en snel veel warmte afgeeft.

Licht, lucht en ruimte
In Nederland zijn wij erg goed in verbouwen. Talloze woonkamers, keukens en badkamers
krijgen regelmatig een opknapbeurt. Licht, lucht en ruimte zijn voor veel mensen de
belangrijkste redenen om te verbouwen. Vervang dan de oude, geribbelde
radiator en kies bijvoorbeeld voor een Thermrad-radiator met
strakke, vlakke voorzijde of een radiator van aluminium. Die
passen in elke ruimte en sluiten aan op elk interieurdesign.
Omdat veel mensen hun ramen vergroten of openslaande
deuren plaatsen, verdwijnt daardoor de radiator onder
het raam. Plaatsing van een raamradiator of een verticale
alternatief. Zo heb je in elke situatie de
juiste radiator, met de juiste uitstraling
en de juiste warmtecapaciteit.

MAXIMAAL
WOONCOMFORT
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Horizontale radiatoren

radiator aan de zijkant(en) is dan een slim

Verticale radiatoren
De veranderende ruimte-indeling van veel woningen, met grotere ramen, dubbele deuren én
grotere meubels, beperkt steeds vaker de ruimte voor radiatoren. Doordat veel radiatoren
worden verstopt achter de bank of
gordijnen geven ze minder warmte af.
Dat voorkom je door verticale radiatoren
te plaatsen. Door hun smalle formaat, van
30 tot 70 cm breed, passen onze verticale
radiatoren letterlijk en figuurlijk overal.

BLIKVANGER
DOOR HOOGTE
EN VORMGEVING

Bovendien mogen ze door hun hoogte en
vormgeving écht gezien worden. Niet alleen interessant in je woonkamer, maar bijvoorbeeld
ook in je keuken. (Door de toename van kastruimte is daar vaak geen plek meer voor een
radiator). Een verticale radiator van Thermrad is dus de beste keus!

Vertical Line Plateau
De Thermrad Vertical Line Plateau heeft een vlakke
design-voorplaat met verticale lijnen. Deze radiator
voelt zich bij uitstek thuis in een strak en modern
interieur.

Vertical Plateau
De Thermrad Vertical Plateau heeft een decoratieve,
strakke voorplaat en geeft je interieur een luxe
uitstraling. Door zijn hoge warmteafgifte is deze
radiator ideaal voor smallere wanden, zoals in hal,
keuken en woonkamer.
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Vertical Compact
De Thermrad Vertical Compact heeft een geprofileerde,
geribbelde voorplaat en is een stijlvolle aanvulling op de
klassieke paneelradiator. Een perfecte combinatie met andere
paneelradiatoren van Thermrad, zoals de Super-8 Compact of
Compact-4 Plus.

Onze circulaire bijdrage
De verduurzaming van onze woon- en werkomgeving stimuleren door circulaire
producten aan te bieden. Dat staat hoog op de Thermrad-agenda. Met onze aluminium
en stalen radiatoren dragen wij daar fors
aan bij. Aluminium en staal zijn uitstekend
recyclebaar. Zo is ongeveer driekwart van
de wereldwijde aluminiumproductie nog
steeds in gebruik, zonder kwaliteitsverlies.
Daarnaast zijn wij continu bezig om de
productieprocessen in onze fabrieken te
verbeteren en te verduurzamen. Ook de
eigenschappen van aluminium hebben een
duurzaam karakter. Aluminium is een niet
giftig, veilig materiaal, dat snel opwarmt.
Daardoor is weinig energie nodig voor een
groot warmtecomfort.

ALUMINIUM EN STAAL ZIJN
UITSTEKEND RECYCLEBAAR
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DESIGN EN
VANUIT JAR
ERVARING

Designers of comfort
Al ruim 30 jaar biedt Thermrad een warmteoplossing voor elke woon- of werksituatie. Vanaf
de start richtte het merk zich op traditionele en kwalitatief hoogstaande paneelradiatoren

INNOVATIE
ENLANGE

voor een betaalbare prijs. Om te blijven aansluiten op de vragen in
de markt blijven wij continu innoveren. Daardoor hebben wij ons
portfolio steeds verder uitgebreid en zijn we uitgegroeid tot een
belangrijke speler in de radiatormarkt. Ons uitgebreide assortiment
bestaat uit paneel-, design-, handdoekradiatoren en een compleet,
hoogwaardig vloerverwarmingssysteem. Dat komt vooral door ons

grote aanbod van luxe, fraai vormgegeven radiatoren in meer dan 1.000 uitvoeringen. Bijna
allemaal uit voorraad leverbaar, in één tot enkele werkdagen. Thermrad heeft dan ook een
oplossing voor elke afmeting, capaciteit of installatie. En is altijd te combineren met traditionele
verwarmingssystemen of lagere temperatuursystemen.

Groot aanbod
Wij hebben meer dan 1.000 maatvoeringen op voorraad, van staal en
aluminium tot elektrisch, en van design tot traditioneel.
Flexibel te installeren
Onze radiatoren zijn op veel verschillende manieren aan te sluiten. Door
de vele aansluitmogelijkheden hebben wij voor vrijwel elke situatie een
passende oplossing.
Snel leverbaar
Doordat wij ons assortiment bijna volledig op voorraad hebben, duurt
de levering geen weken, maar slechts een aantal dagen, afhankelijk van
het product.
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EEN ECHTE
LICHTGEWICHT

Aluminium design radiatoren
Aluminium radiatoren zijn echte lichtgewichten. Ze zijn veel lichter dan stalen radiatoren. Dat
maakt ze zeer geschikt voor ruimtes met smalle wanden, zoals in de hal, de woonkamer of
muren met minder draagkracht (houd er altijd rekening mee dat een
radiator 100% veilig wordt bevestigd). Door hun goede warmtegeleiding
en lage waterinhoud warmen aluminium radiatoren snel en efficiënt op.
Niet alleen zeer comfortabel, maar je bespaart ook energie. Bovendien
roest aluminium niet, dus zijn onze radiatoren perfect geschikt voor
vochtige ruimtes.

AluStyle Plus
Doordat de aansluitingen van de Thermrad AluStyle
Plus aan de onderkant, in het midden zitten, is deze
radiator altijd perfect in het midden van een wand
te plaatsen. Ook kan je deze radiator, met een matte
structuurlak in wit of zwart, heel eenvoudig voorzien
van een handdoekbeugel (optioneel).

AluStyle
De Thermrad AluStyle is een luxe, aluminium
decorradiator met een strak, verticaal
lijnenspel. Met deze elegante afwerking,
voorzien van een matte structuurlak in wit of
zwart, past de radiator in elk interieur. Door
zijn lage gewicht kan je de AluStyle monteren
op vrijwel elke wand.
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AluSoft
De Thermrad AluSoft is een moderne designradiator en
een aanwinst voor elke ruimte. De verticale elementen
zijn maar liefst 12 cm breed en zorgen voor een robuuste
uitstraling. De afgeronde zijkanten geven de radiator
een zachte, elegante look. Deze radiator, met een matte
structuurlak in wit of zwart, kan je heel eenvoudig
voorzien van een handdoekbeugel (optioneel).

AluSoft-E
De Thermrad AluSoft-E heeft een digitale klokthermostaat
en voldoet aan de EcoDesign-richtlijnen voor elektrische
producten. Met een stopcontact in de buurt sluit je deze
elektrische radiator eenvoudig aan. Deze radiator, met
een matte structuurlak in wit of zwart, kan je ook heel
eenvoudig voorzien van een handdoekbeugel (optioneel).
De AluSoft is dubbel geïsoleerd en is beschermd tegen
opspattend water.
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Basic-E
De Thermrad Basic-E, een elektrische handdoekradiator, is een
stijlvolle manier om te besparen op onderhoud, installatie en
verbruik. Een milieuvriendelijk alternatief, vooral als de energie
in je huis ‘groen’ wordt opgewekt met zonne-energie.

Handdoekradiatoren
Handdoekradiatoren zijn bij uitstek geschikt voor vochtige ruimtes. Ze zorgen niet alleen
voor verwarming van de ruimte, maar je kunt er ook – voordat je gaat douchen of in bad
gaat - je handdoek mee voorverwarmen. Dat droogt heerlijk comfortabel af! Thermradhanddoekradiatoren zijn er in meerdere afmetingen en varianten, van traditionele vormen tot
uitvoeringen met een meer esthetische uitstraling.

Basic-4
De Thermrad Basic-4 handdoekradiator heeft
vier aansluitingen, D-profiel-collectoren
en horizontale ronde buizen. De serie is
leverbaar in acht maatvoeringen, in wit en in
chroom.

Basic-6
De Thermrad Basic-6 handdoekradiator is leverbaar in
de kleur wit en in zeven maatvoeringen. De radiator
heeft zes aansluitingen, D-profiel-collectoren en
horizontale ronde buizen. Het kunststof afdekkapje
voor de midden-onderaansluiting geeft deze
handdoekradiator een fraaie aansluiting en afwerking.
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Lina
De Thermrad Lina handdoekradiator is gemaakt van roestvaststaal (roest dus niet!) en
heeft een aantrekkelijke, esthetische uitstraling. De Lina beschikt over een middenonder-aansluiting, die vrijwel onzichtbaar is verwerkt in de onderste radiatorbuis. De
bevestigingspunten voor de radiator zijn mooi vormgegeven en geplaatst, je handdoek past
altijd! Deze radiator is verkrijgbaar in hoogglans, gepolijst RVS en in geborsteld, mat RVS.
Doordat de Lina niet is gelakt, kan deze handdoekradiator niet roesten of afbladderen. Dat
maakt het de enige radiator, waarop je je handdoek direct kan laten drogen.

MODERNE EN LUXE
RVS UITSTRALING

Mat (geborsteld RVS)

Hoogglans (gepolijst RVS)
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Duurzaam elektrisch
Steeds meer mensen wekken hun eigen energie op met zonnepanelen. Dat levert soms meer
op dan nodig is voor eigen gebruik. Die eventuele overcapaciteit wil je natuurlijk liever zélf
gebruiken, in plaats van het terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Elektrisch verwarmen is
daarvoor een perfecte bestemming, want het is comfortabel én duurzaam.
Doordat ook de thuisruimte steeds dynamischer wordt gebruikt, onder meer door de groei
van het thuiswerken, wisselt ook de warmtevraag per ruimte. Dan is het heel handig dat je de
elektrische radiator met een klokthermostaat kan instellen, afhankelijk van wanneer en hoe
je de ruimte wilt gebruiken. Zo hoef je ruimtes die je beperkt gebruikt, zoals de badkamer en
de keuken, slechts tijdelijk te verwarmen. Dat leent zich perfect voor een elektrische radiator.
Bovendien kan je een elektrische radiator overal plaatsen, als er maar een stopcontact in de
buurt zit. Thermrad elekrische radiatoren voldoen aan de EcoDesign-richtlijnen voor elektrische
producten.

AluSoft-E
De Thermrad AluSoft-E heeft een digitale
klokthermostaat Met een stopcontact in de buurt sluit
je de radiator eenvoudig aan. De AluSoft-E is dubbel
geïsoleerd en is beschermd tegen opspattend water.

Vertical Plateau-E
De Thermrad Vertical Plateau-E combineert de
voordelen van een verticale elektrische radiator met
een strakke en decoratieve uitstraling. Met de vlakke
voorzijde past hij perfect in alle interieurs, inclusief
kleine ruimtes. Dit type radiator is ook erg
gewild bij renovaties. De draadloze
thermostaat wordt meegeleverd.

Basic-E
De Thermrad Basic-E, een elektrische handdoekradiator, is een
stijlvolle manier om te besparen op onderhoud, installatie en
verbruik. Een milieuvriendelijk alternatief, vooral als de energie
in je huis ‘groen’ wordt opgewekt met zonne-energie.
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Vloerverwarming
Vloerverwarming is een van de meest efficiënte en constante manieren om een
ruimte op te warmen. Deze manier van verwarmen maakt gebruik van de massa
van de vloer, waardoor de ruimte een egale temperatuur krijgt. Daardoor ben je
niet afhankelijk van radiatoren en hou je dus meer creatieve ruimte over voor je
bank, tafel en kasten.
Vloerverwarming warmt de lucht van beneden op, waardoor de temperatuur in
de gehele ruimte langzaam en gelijkmatig stijgt én op hetzelfde niveau blijft.
Dat zorgt voor een maximaal warmtecomfort. Deze constante manier van
verwarmen past bovendien goed in het actieve gezin, dat tegelijkertijd alle
ruimtes in gebruik heeft. Als je toch stralingswarmte wil voelen, kies dan voor
een combinatie met radiatoren. Niet per se nodig op de begane grond, maar door
de stralingswarmte wel lekker bij zitgedeeltes. Dat zorgt voor een comfortabel
warmtegevoel.

DUURZAAM VERWARMD
MET MAXIMAAL COMFORT
Omdat vloerverwarming werkt met een lagere aanvoertemperatuur,
is minder energie nodig en is het daarmee ook een duurzame
oplossing. Dat karakter versterk je met ons regelsysteem, waarmee
je de vloerverwarming van zitkamer, werkkamer en keuken apart
aanstuurt. In de ene ruimte breng je nu eenmaal meer tijd door
dan in de andere. Als je de tijd per zone van tevoren instelt,
is die op het gewenste moment behaaglijk warm én verwarm
je geen ongebruikte ruimtes. Combineer je dit regelsysteem met
bijvoorbeeld een warmtepomp, dan kan je de ruimtes eventueel ook koelen.
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Regelsystemen
Met het Thermrad RF-regelsysteem ben je verzekerd van een
optimaal binnenklimaat. Of je nu verwarmt met radiatoren,
vloerverwarming, elektrische radiatoren of elektrische
vloerverwarming. Met de thermostaat kan je zelfs de verlichting
regelen. Het systeem stuurt elke ruimte afzonderlijk aan en regelt
nauwkeurig de temperatuur per vertrek. Eenvoudig met je
smartphone, tablet of PC. Zo voorkom je dat je ruimtes
onnodig verwarmt en bespaar je op je energierekening.
En beschik je over een warmtepomp, dan kan je met dit
regelsysteem ook heel goed de ruimtes koelen.
Met het Thermrad RF-regelsysteem ben je klaar
voor de toekomst!

Thermrad, designers of comfort
Een compleet overzicht van ons portfolio
met warmteoplossingen vind je op:

www.thermrad.nl
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