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Výrobce radiátorů Tubes experimentuje s novými tvary 
a technologiemi, jedna z největších předností firmy je spolupráce 
s mezinárodně uznávanými designéry.

Radiátor Square se vyznačuje lehkou hliníkovou konstrukcí 
o tloušťce pouhých 28 mm. Teplo je rozmístěno rovnoměrně díky 
speciální žebrované desce připojené k zadní straně radiátoru. 
DDodává se v obdélníkovém nebo čtvercovém tvaru a může být 
instalován vertikálně i horizontálně. Radiátor Square lze ozvláštnit 
kruhovým držákem ručníků.

Radiátor Square je vyroben 
z extrudovaného hliníku.
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SQV#ELE080081 / elektrický radiátor Square
/ barva C1 / 81 x 80 cm / 630 W

SQO#ELE240056 / elektrický radiátor Square
/ barva C0 / 240 x 56 cm / 1 540 W

SQV#ELE200031 / elektrický radiátor Square
/ barva C1 / 31 x 200 cm / 630 W

výhody
- vyniká rychlou náběhovou dobou a rovnoměrným sáláním tepla

- velké množství rozměrů a barev

- různé délky kotvících prvků umožňují předsazení topných těles 
před sebe, vytváří se tak esteticky i funkčně zajímavé sestavy
s možností kombinování hydraulické a elektrické verze

- elektricky napájené Maniglione lze využít jako držák i sušák 
rručníků během celého roku

- Square Bench s externím kabelem lze libovolně přemisťovat
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SQV2#IDR180056 / hydraulický radiátor Square
/ barva C1 / 180 x 56 cm / 936 W

GVR#CR / sada ventilů pro vzdálené připojení / chrom

ocenění

Kolekce Square je k dispozici ve verzi horizontální a vertikální, 
v hydraulické nebo elektrické variantě. Square Maniglione 
a Square Bench jsou dostupné pouze v elektrické 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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barevnost
- 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

SQV2#IDR140046 / hydraulický radiátor Square
/ barva C1 / 140 x 46 cm / 552 W

ZASQ2#IDR / držák ručníku Circle / barva C1

SQM#180 / elektrický sušák ručníků Maniglione
/ barva C1 / 180 x 15 cm / 150 W

SQB#170 / elektrický radiátor Square Bench
/ / barva C0 / 170 x 40 x 35 cm / 80 W

příslušenství
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Circle, držák na ručník jako doplněk k radiátorům Square, najde 
využití především v prostoru koupelny. Výhodou je možnost 
připevnit jej po stranách radiátoru Square před nebo 
i po instalaci na stěnu.
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Horizontálně usazené prvky Square mají šířku od 140 do 240 cm, 
výšku od 31 do 81 cm. Výška vertikálních modelů se pohybuje 
od 60 do 240 cm a šířka od 31 do 81 cm.  

Maniglione je dostupné v šířkách 100, 120, 150, 180 cm.

Square Bench je k dispozici ve dvou šířkách 120 a 170 cm.

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

rozměry
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elektrická verze                                                                     Sqare Maniglione                                                                    

hydraulická verze                                                                     

Square Bench                                                                     
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DC 616 s.r.o. si vyhrazuje právo na změny. Uvedené informace jsou platné k datu vydání datasheetu. Rev. 2017-11-10

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

SQV#ELE080081
SQO#ELE240056
SQV#ELE200031
SQV2#IDR180056
GVR#CR
SQV2#IDR140046
ZZASQ2#IDR
SQM#180
SQB#170 

název                            typ                                            kód                                             barva           cena bez DPH

Square
Square
Square
Square
GVR ventily
Square
CiCircle
Maniglione
Square Bench

C1
C0
C0
C1
chrom
C1
CC1
C1
C0

el. / vertikální
el. / horizontální
el. / vertikální
hydr. / vertikální
vzdálené připojení
hydr. / vertikální
ddržák ručníku
sušák ručníku
do prostoru
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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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