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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.

Stefano Giovannoni spojil kreativitu s technikou a povýšil běžné
ocelové trubky radiátoru na tenká vlákna, která s lehkostí
a a elegancí vytvářejí originální hřejivou tkaninu. Pravidelné a ladné
linie se proplétají v jemné hře plných a prázdných míst a kov se tak
stává živou a dovádivou matérií. Trubky mohou být o průměru 14,
20 nebo 28 mm uspořádané jak ve vertikální, tak i horizontální
verzi. Samozřejmostí je možnost připojení pomocí vzdálených
ventilů (GVR system) a také nepřeberná barevná paleta barev
TUBES, která obsahuje více jak 100 odstínů. Trame není jen
pperfektně fungující a skvěle vypadající topení, je osobitým
architektonickým prvkem.
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materiál
Radiátor Trame je 
vyroben z nerezové oceli.

Stefano Giovannoni
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TRV28#1975019 / vertikální radiátor Trame 28
/ barva C1 / 197,5 x 62,2 cm / 1 439 W

technické informace
- radiátor Trame je vyroben z nízkouhlíkové oceli, která je ideální 
pro výrobu oblých tvarů

- díky třem různým průměrům trubkovitých prvků pro horizontální 
a dvoum pro vertikální verzi ve spojení se škálou barev vznikají 
radiátory pro různé typy interiérů i různé místnosti v rámci jednoho 
projektu

- - radiátor je dostupný v elektrické, hydraulické a  mixované verzi 

ocenění
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TRV28#1975019 / vertikální radiátor Trame 28
/ barva C1 / 197,5 x 62,2 cm / 1 439 W

Řada Trame je k dispozici ve verzi horizontální nebo vertikální. 
Tubulární prvky o průměru 14, 20 a 28 mm jsou u horizontální 
verze přichyceny k vertikálním kolektorům. Díky tomu je tato verze 
dostupná v hydraulické, elektrické i mixované variantě. Verze 
vertikální představuje hydraulické topné těleso se svisle 
orientovanými tubulárními prvky o průměru 20 a 28 mm.

varianty

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

- napojení je možné také prostřednictvím standardních ventilů 
umístěných na radiátoru

- oba typy ventilů lze osadit termostatickou hlavicí

připojení
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TRV28#0096029 / vertikální radátor Trame 28 / barva C1
/ 95,2 x 96 cm / 1 393 W

TRO28E#05250820 / horizontální radiátor Trame 28
/ barva C0 / 181 x 52,5 cm / 600 W

ZATRG#AP28CRO / háček na ručník / chrom

ZATR28D#PS525CRO / držák na ručník / chrom

TTRO20#1540017 / horizontální radiátor Trame 20
/ barva C1 / 154 x 42 cm / 993 W

příslušenství
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- horizontální verzi Trame je možné doplnit háčkem nebo madlem 
na ručníky v povrchové úpravě chrom

- s každým z průměrů tubulárních prvků 14, 20 nebo 28mm Trame 
je kompatibilní odpovídající háček nebo madlo
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detail Trame 20 / barva C1

detail Trame 14 / barva C1

TRO28#0525051 / horizontální radiátor Trame 28 / barva C1
/ 52,5 x 167,8 cm / 1 148 W

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

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

- Trame 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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TRAME 28 / vert.                                                                    

hydraulické verze                                                                   elektrické a mixové verze                                                                   

TRAME 20 / vert.                                                                    

TRAME 28 / horiz.                                                           

TRAME 20 / horiz.                                                                         

TRAME 14 / vert.                                                               

TRAME 28 / vert.                                                                    

TRAME 20 / vert.                                                                    

TRAME 14 / vert.                                                               
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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

TRV28#1975019

TRV28#0096029

TRO28E#05250820

ZATRG#AP28CRO

ZATR28D#PS525CRO

TRO20#1540017

název                                                         výkon            kód                                             barva        cena bez DPH

vertikální radiátor 
Trame 28 / 197,5 x 62,2 cm

vertikální radiátor 
Trame 28 / 95,2 x 96 cm

horizontální radiátor 
Trame 28 / 181 x 52,5 cm

hháček na ručník

držák na ručník

horizontální radiátor 
Trame 20 / 154 x 42 cm

    

C1

C0

C0

chrom

chrom

C1

1 439 W

1 393 W

600 W

993 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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