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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.

Teplo se tvoří po částech, Tubes představuje radiátor poslední 
generace; neexistuje žádná předem daná forma, ani velikost, 
kkterou je třeba respektovat. Satyendra Pakhalé navrhl modulární 
jednotku, kterou lze do nekonečna spojovat. Každou část lze připojit 
ke druhé, která může být poslední - technologie je ve službách 
představ. Radiátor se tak stává předmětem, který nemá být ukryt, 
ale naopak vystaven.

Radiátor Add-on je vyroben 
z extrudovaného hliníku.
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AD_F#01 / hydraulický radiátor Add-on free shape
/ barva C0 / 144 x 144 cm / 969 W

výhody
Modulární prvky mají nejen čistý a harmonický tvar, dostatečně 
velká plocha každého modulu zaručuje také vysoký topný výkon.
Napojení do otopné soustavy prostřednictvím vzdálených ventilů 
GVR zaručují ničím nerušený estetický dojem.

ocenění
Add on se stal součástí stále expozice Georges Pompidou Centre 
v Paříži.
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AD_RI#192084 / hydraulický vestavný radiátor Add-on / barva C0
/ 190 x 84 cm / 1 407 W

- Add-on představuje tři harmonické formy – horizontální, 
vertikální a free-shape

- modularita umožňuje sestavení kompozice radiátoru dle 
vlastního návrhu, jednotlivé prvky jsou pak dle technologických 
možností funkční a nebo pouze dotvářejí kompozici

- Add-on je dostupný v hydraulické i elektrické verzi
vvarianta vsazená do stěny je dostupná pouze v hydraulické verzi

varianty

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

- GVR ventily lze osadit termostatickou hlavicí

připojení
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AD_R#192048 / hydraulický vertikální radiátor Add-on
/ barva C1 / 190 x 48 cm / 866 W

barevnost
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- kolekce Add-on je v nabídce ve všech barvách RAL ze vzorníku 
TUBES Tabela Colori rozděleného do kategorií C0 / C1 / C2 / C3

- Add-on není dostupný v provedení chrom
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ADD-ON REGULAR                                                                      ADD-ON FREE SHAPE                                                             

rozměry
Kompletní výkresovou dokumentaci naleznete v ceníku, který je 
ke stažení na našem webu www.designclub.cz/ke-stazeni.
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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

AD_F#01

AD_RI#192084

AD_R#192048

název                                        typ                                  kód                                        barva              cena bez DPH

radiátor Add-on 

radiátor Add-on

radiátor Add-on

C0

C0

C1

free shape
/ hydraulický
vestavný 
/ hydraulický
vertikální 
/ hydraulický

6/6

dodací lhůta
4 - 6 týdnů

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