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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.

Podobně jako v antickém Řecku byla Agorà nejvýznamnějším
centrem dění, tak dnes se stává středem domu, v jehož blízkosti 
sse lidé setkávají a užívají si pravé teplo domova. Modularita
a trojrozměrná plasticita forem jsou hlavní rysy tohoto
avantgardního radiátoru. Zvlněné linie hovoří jazykem moderní
doby, zároveň však zohledňují osvědčené hodnoty minulosti.

Radiátor Agorà je vyroben z extrudovaného hliníku.
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výhody
Výběr hliníku, jako výrobního materiálu, garantuje lehkost 
a maximální tepelný výkon v kompaktní a čisté struktuře.

K dispozici je ve třech verzích a 19 velikostech, neměl by tedy být 
problém nahradit jím starý radiátor, bez toho aniž by se musela 
místnost stavebně upravovat. 

ocenění
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AGDD#180004 /  hydraulický radiátor Agorà se dvěma dekory 
/ barva C1 / 180 x 55,7 cm / 1 605 W
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AGDD#180004 / hydraulický radiátor Agorà se dvěma dekory
/ barva C1 / 180 x 55,7 cm / 1 605 W

Agorà představuje tři estetické formy – hladké provedení 
bez dekoru a varianty s jedním nebo se dvěma dekory. 
Skládá se z hliníkových prvků o šířce 13,7 cm.

Agorà je dostupná pouze ve verzi na vodu - HW.

varianty
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AGDD#220005 / hydraulický radiátor Agorà se dvěma dekory
/ barva C1 / 220 x 69,7 cm / 2 356 W

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

- napojení také prostřednictvím standardních ventilů umístěných 
na radiátoru 

- oba typy ventilů lze osadit termostatickou hlavicí

připojení
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AGDD#210004 / hydraulický Agorá se dvěma dekory
/ RAL 7016 / 210 x 55,7 cm / 1 817 W

barevnost

5/7

- ke kolekci Agorà jsou v nabídce všechny barvy RAL ze vzorníku 
TUBES Tabela Colori rozděleného do kategorií C0 / C1 / C2 / C3

- atraktivní povrchové úpravy satinati / micalizzati / raggrinzati 
a metallizati podle vzorníku TUBES Tabela Colori a Special 
Finishes

- Agorà není dostupná v provedení chrom
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rozměry
Kompletní výkresovou dokumentaci naleznete v ceníku, který je 
ke stažení na našem webu www.designclub.cz/ke-stazeni.
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AGORÀ ST                                                                      AGORÀ DS AGORÀ DD
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-10-18

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

AGDD#180004

AGDD#220005 

AGDD#210004

GVRC#ral 
 

název                                                        výkon             kód                                     barva                cena bez DPH

Agorà se dvěma dekory
/ 180 x 55,7 cm

Agorà se dvěma dekory
/ 220 x 69,7 cm

Agorà se dvěma dekory
/ 210 x 55,7 cm

GGVR

C1

C1

C1

1 605 W

2 356 W

1 817 W
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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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