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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.

Radiátory Soho připomínají svými jednoduchými a elegantními 
liniemi vzhled tradičního radiátoru a zároveň skvěle zapadají 
ddo současných interiérů. Jednoduchý design ukrývá nejmodernější 
technologii, která šetří vodu o 75% ve srovnání s tradičními 
trubkovými radiátory. Radiátory Soho jsou vyrobeny 
z recyklovatelné hliníkové konstrukce, což dělá tento produkt velmi 
šetrným k životnímu prostředí.

Radiátory Soho a Soho 
Bathroom jsou vyrobeny 
z extrudovaného 
hliníku.
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SHV#180 009 / hydraulický vertikální radiátor Soho / barva C1
/ 9 elementů / 180 x 58.4 cm / 2 057 W

výhody
- konstrukce radiátoru zaručuje vysoký tepelný výkon 
při minimálním obsahu vody

- vertikální i horizontální radiátory jsou k dispozici v jednoduchých 
nebo dvojitých sloupcích

- držák na ručníky u koupelnová verze Soho Bathroom může být 
volně umístěn v jakékoli výšce radiátoru, radiátor Soho Bathroom 
jje možné doplnit také háčkem v povrchovém provedení chrom

- ovládací ventily se vyrábějí ve standardním provedení nebo 
vzdálené (GVR ventily - umožňují renovace bez stavebních prací, 
tak i realizace rekonstrukcí a novostaveb), oba typy je možné 
osadit termostatickou hlavicí

- Soho je plně zařazen do ekologicky šetrné kategorie výrobků,
zajišťuje nízkou spotřebu energie a použitý materiál je plně 
rrecyklovatelný
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SHODF#180 04 / hydraulický radiátor Soho, horizontální lavice
/ barva C0/ 4 elementy / 180 x 36.4 cm / 676 W

- Soho se vyrábí ve vertikální a horizontální variantě 
s jednoduchým nebo dvojitým sloupcem. kryt radiátoru může být 
ve stejné barvě jako radiátor nebo v jiném barevném provedení

- Soho je určeno jak k zavěšení na zeď, tak i jako vertikální solitér 
nebo horizontální lavice

- Soho je dostupné pouze ve verzi na vodu - HW

varianty

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

- napojení také prostřednictvím standardních ventilů umístěných 
na radiátoru
 
- GVR ventily lze osadit termostatickou hlavicí

připojení
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SHVB#170 005 / hydraulický radiátor Soho Bathroom / barva A0
/ 5 elementů / 170 x 31.2 cm / 981 W

ZASHG#APCRO / háček na ručník / chrom

SHO#140 009 / hydraulický horizontální radiátor Soho / barva C1
/ 9 elementů / 140 x 58,4 cm / 946 W

barevnost
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- ke kolekci Soho 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

- pro Soho Bathroom jsou vybrány 3 exkluzivní povrchové úpravy 
eeloxovaného hliníku - stříbrná, titanově šedá a černá.

- Soho není dostupné v provedení chrom
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SOHO VERTICAL                    SOHO HORIZONTAL                                     

SOHO BATHROOM          

SOHO FREE-STANDING
VERTICAL DOUBLE

SOHO FREE-STANDING HORIZONTAL DOUBLE

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. 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

SHV#180 009

SHODF#180 004

SHVB#170 005

ZASHG#APCRO

SHO#140 009

název                                                           typ                  kód                                   barva               cena bez DPH

radiátor Soho 

radiátor Soho

radiátor Soho 
Bathroom

háček na ručník

radiátor Soho

C1

C0

A0

chrom

C1

hydraulický 
/ vertikální

hydraulický
/ lavice 

hydraulický
/ vertikální

hhydraulický
/ horizontální 
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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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