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Výrobce radiátorů Tubes spolupracuje s mezinárodně uznávanými 
designéry a je jednou z předních firem ve svém oboru. Již od roku 
1992 udává trendy a její produkty získávají prestižní ocenění 
za design a technologické inovace.

Rift je radiátor s minimalistickou elegancí od Ludovicy a Roberta 
Palombových. Tvoří ho dva rozdílné moduly, které lze kombinovat 
ttak, aby radiátor zapadl do jakékoli architektonické kompozice. 
Moduly mohou být uspořádány vertikálně nebo horizontálně, 
mohou být zarovnané nebo ne; vznikne tak symetrická nebo 
asymetrická skulptura. 

Radiátor Rift je vyroben z extrudovaného hliníku.

materiál
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RFTVDAI2#DX200 / hydraulický vertikální radiátor Rift Double Aligned
/ barva C1 / 200 x 39.4 cm / 1 101 W

výhody
- všestrannost použítí jak v koupelně (poličky, háčky), 
tak v obytných místnostech

- elementy o šířce 24 nebo 15 cm mohou být 
uspořádány horizontálně nebo vertikálně 
do sysmetrické nebo asymetrické sestavy

- patetnovaný způsob připojení pomocí flexi hadiček, 
rradiátor lze napojit na stávající rozvody

ocenění
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RFTV15MDI3#SX190 / hydraulický vertikální radiátor Rift Multiple Offset
/ barva multicolour / 188,5 x 45,8 cm / 1 059 W

Radiátor Rift se vyrábí v hydraulické i elektrické verzi. 

Verzi SINGLE tvoří jeden modul 24 umístěný horizontálně 
nebo vertikálně.

Verze DOUBLE je složena buď ze dvou stejných nebo různých 
modulů, které mohou být vůči sobě zarovnané nebo ne. 

Verze MULTIPLE vzniká kombinací více modulů 15 různých délek,
vve vertikální verzi může být modulů vedle sebe maximálně 5,
ve verzi horizontální maximálně 3.

Většina variant lze zrcadlově obrátit a objednat v mnoha 
barevných kombinacích.

varianty
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- GVR ventily pro vzdálené připojení je možné umístit 
do vzdálenosti až 6 m od topného tělesa 

- GVR ventily lze osadit termostatickou hlavicí

připojení

Vertikální variantu radiátoru lze doplnit o držák a háček na ručník,
horizontální variantu o háček na ručník a dřevěnou polici 
v provedení přírodní dřevo nebo matná bílá.

příslušenství

RFTV24SI#SX200 / hydraulický vertikální radiátor Rift Single
/ barva C1 / 200 x 24 cm / 660 W

ZAAPRFT#CR / háček na ručník / chrom
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RTFODDI2#SX120160 / hydraulický horizontální radiátor Rift Double Offset
/ barva C1 / 168,5 x 39,4 cm / 654 W

ZAAPRFT#CR / háček na ručník / chrom

ZAMRFT4815#LNN / police / přírodní dřevo
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barevnost
- kolekce Rift je v nabídce ve všech barvách RAL ze vzorníku 
TUBES Tabela Colori rozděleného do kategorií C0 / C1 / C2 / C3

- Rift není dostupný v provedení chrom

- police se vyrábí ve variantě přírodní dřevo a matný bílý lak

- háček a držák ručníků jsou k dispozici v povrchové úpravě
chrom, zlato, lesklý cín, černý nikl
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Existuje nepřeberné množství variant skladby modulů 
dvou základních šířek - 24 a 15 cm. Délky jednotlivých modulů 
jsou pak 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm. Lze je instalovat vertikálně 
nebo horizontálně.

Kompletní výkresovou dokumentaci naleznete v ceníku, který je 
ke stažení na našem webu www.designclub.cz/ke-stazeni.
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RFTV24SE#SX180 - elektrická verze                                                                     

RTFODDI2/120160 - hydraulická verze                                                                     

RFTV15MDi4SX190 - hydraulická verze
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-11-07

DC 616 s.r.o.
Palouky 616
253 01  Hostivice
info@designclub.cz

+420 731 136 000  
+420 603 268 541  
+420 731 129 165  
+420 603 258 522

  

obchod
expedice
servis
administrativa

kontakt CZ                                                                       

váš autorizovaný prodejce

RFTVDAI2#DX200

RFTV15MDI3#SX190

RFTV24SI#SX200

ZAAPRFT#CR

RTFODDI2#SX120160

ZAMRFT4815#LNN 

C1

multicolour

C1

chrom

C1

přírodní
ddřevo

název                           typ                                kód                                                barva                     cena bez DPH

Rift Double 
Aligned
Rift Multiple 
Offset
Rift Single

háček 
nna ručník
Rift Double 
Offset
police 

vertikální /
hydraulický
vertikální /
hydraulický 
vertikální /
hydraulický

hhorizontální/
hydraulický 
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny uvedených variant a dalších radiátorů z této kolekce
na vyžádání
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