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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.

Scaletta představuje nový koncept radiátoru, který v sobě snoubí
jak funkčnost, tak estetiku originálního designérského díla. 
SScaletta je inspirována opravdovým žebříkem – ikonickým 
objektem, který existuje v mysli každého z nás. 

Scaletta – žebřík opřený o zeď – je jako obraz představující pokrok,
tvrdou lidskou práci, pohyb zdola nahoru, rozdíl mezi dynamikou
a nehybností. Je to pozitivní symbol.

Radiátor Scaletta je vyroben 
z extrudovaného hliníku.
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SCF4#100 / elektrický radiátor Scaletta do prostoru
/ barva C1 / 104 x 51 x 30 cm / 150 W

- plug&play - není potřeba žádná stavební připravenost, radiátor 
nevyžaduje složitou instalaci a dává maximální volnost umístit jej 
do kterékoliv místnosti v domě

- prostorová verze radiátoru najde využití k nahřátí ručníků 
například u volně stojících van, v kombinaci s poličkou vznikne 
praktický odkládací prostor

- v - v barevném provedení se radiátor stává jemně oživujícím 
akcentem místnosti

- kladka na navíjení kabelu umožňuje odmotání kabelu v potřebné 
délce

výhody
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SCM5#140 / elektrický radiátor Scaletta 140
/ barva C1 / 139 x 48 cm / 250 W

ocenění

3/7



scaletta
design: elisa giovannoni

SCM5#140 / elektrický radiátor Scaletta 140
/ barva C1 / 139 x 48 cm / 250 W

SCM7#185 / elektrický radiátor Scaletta 185
/ barva C1 / 187x 51,5 cm / 300 W

SCF4#100 / elektrický radiátor Scaletta do prostoru
/ barva C1 / 104 x 51 x 30 cm / 150 W

ZZASCF4#LBC / polička Corian® bílá
/ 36,8 x 26,1 x 1,5 cm

Radiátor Scaletta je k dispozici ve dvou verzích – ke stěně 
a do prostoru. Obě tyto verze jsou opatřeny kladkou, která navíjí 
elektrický kabel. Ukotvení varianty ke stěně se provádí pomocí 
jednoduché montážní sady, která je součástí balení. 

varianty

Radiátor je napájen z běžné elektrické sítě prostřednictvím 
kabelu. Obě verze jsou opatřeny kladkou, která tento kabel navíjí. 

připojení
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SCF4#100 / radiátor Scaletta do prostoru / barva C1
/ 104 x 51 x 30 cm / 150 W

ZASCF4#LBC / polička Corian® bílá
/ 36,8 x 26,1 x 1,5 cm

barevnost
.- kolekce Scaletta je v nabídce ve všech barvách RAL ze vzorníku 
TUBES Tabela Colori rozdělené do kategorií C0 / C1 / C2 / C3

- Scaletta není dostupná v provedení chrom a GRCR (Grey 
Chrome Glossy 90)

- police se vyrábí z materiálu bílý Corian®

- kladka a elektrický kabel jsou v odstínu RAL Silver Grey 7001 

příslušenství
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Verze do prostoru lze opatřit praktickou poličkou vyrobenou 
z materiálu Corian®. 
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Radiátor Scaletta se vyrábí ve třech velikostech:

- verze do prostoru 104 x 51 x 30 cm
- verze ke stěně 139 x 48 cm
- verze ke stěně 187 x 51,5 cm

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

rozměry
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SCM7#185                                                                      

SCF4#100                                                                      

SCM5#140                                                                      
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-11-08

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

SCF4/100

SCM5/140

SCM7/185       

ZASCF4/LBC

název                               typ / výkon                           kód                              barva                       cena bez DPH

scaletta 104

scaletta 140

scaletta 185

polička

standard
C1 - C2
C3
standard
C1 - C2
C3
sstandard
C1 - C2
C3
bílá

do prostoru
/ 150 W

ke stěně
/ 250 W

ke stěně
/ 300 W

ppříslušenství
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dodací lhůta
4 - 6 týdnů

ceny
ceny pro uvedené pro barevné varianty a další provedení
na vyžádání

mezi barvy standard se řadí následující odstíny RAL :

scaletta do prostoru - Glossy White 9010, Glossy Black NELC, 
Dove Blue 5014, Traffic Grey 7042, Glossy Sulphur Yellow 1016

scaletta 140 - Glossy White 9010, Glossy Black NELC, 
DDove Blue 5014, Traffic Grey 7042, Glossy Pink 3015

scaletta 185 - Glossy White 9010, Glossy Black NELC, 
Dove Blue 5014, Traffic Grey 7042, Fire Red 3000
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