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Experience. 
Trust. 
Quality.

RADOX’s experience is given by those 30 years 
in the field of HVAC equipment distribution in 
Romania.

We have earned the trust by distributing a wide 
range of products and services that excel in 
quality, reliability and innovation.

The superior quality of the RADOX brand can 
be confirmed by our satisfied customers, both 
locally and in international markets of the over 45 
countries where we export, on all five continents.  

The RADOX story began in 1993 and continues as 
a family business, but has evolved sustainably into 
a business with over 200 employees, a network 
of respected collaborators and two factories in 
Romania, Bucharest and Campulung.

Experiență. 
Încredere. 
Calitate

Experiența RADOX este data de cei 30 de 
ani în domeniul distribuției de echipamnete 
HVAC în România.

Încrederea am câștigat-o prin distribuirea 
unei game de produse si servicii care 
exceleaza prin calitate, fiabilitate si inovație.

Calitatea superioară marca RADOX poate 
fi confirmata de clientii nostri multumiti, 
atat pe plan national, cat si pe pietele 
internationale din cele peste 45 de tari unde 
exportam,  pe toate cele cinci continente.

Povestea RADOX a inceput in 1993 si continua 
si acum ca o afacere de familie, insa a evoluat 
sustenabil intr-un business cu peste 200 de 
angajati, cu o retea de colaboratori respectati 
si cu doua fabrici in Romania, in Bucuresti si 
Campulung. 
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The RADOX commitment / Promisiunea RADOX

The high quality of RADOX products is 
our promise to local Co and international 
customers - and we keep it every time. 

•  Each radiator produced by us goes through 
9 control points, thus ensuring the superior 
quality of the products. 

•  Our brazing process ensures optimum 
durability and corrosion resistance, which 
significantly increases the life of the radiator. 

•  ALL our radiator caps are welded by the “TIG” 
process, creating a perfect seal to prevent 
water leaks. 

•  We have NOT used and will NEVER use in 
our production process substances with 
devastating effects on the environment.

SINCE 1993  |  DIN 1993
RADOX is a well known brand in the field of home heating 
comfort, synonymous with passion, design, quality and 
consistency.  We have 30 years of experience within this 
industry, not only in Romania, but also in more than 45 
countries on 5 continents. We are a proud European 
manufacturer. Our 2 factories are our „heart”. We earn customer 
loyalty through excellence in quality, reliability and  innovation. 
The book that we provide is the result of the work of more 
than 200 people. It is our knowledge, passion and experience, 
always in the pursuit of excellence and constant attention to 
the supplied product and service. Each year we sell tens of 
thousands of radiators and convectors worldwide. This book 
presents a selection of our products and  we are always open 
for custom products and OEM projects.

RADOX este o marcă recunoscută pe plan național și 
internațional în domeniul încălzirii și climatizării, sinonimă cu 
pasiunea, designul, calitatea și consecvența. Avem 30 de ani 
de experiență în acest domeniu, nu numai în România, dar 
și în peste 45 de țari pe 5 continente. Ne mândrim cu faptul 
ca suntem producator european. Cele doua fabrici reprezintă 
„inima” activității noastre. Acest catalog este rezultatul muncii 
a mai mult de 200 de oameni. Regăsiți aici cunosțintele, 
pasiunea și experiența noastră, mereu aspirând spre excelență 
și acordând atenție permanentă tuturor produselor și serviciilor 
furnizate. În fiecare an, vindem zeci de mii de radiatoare și 
convectori pe tot mapamondul. Acest catalog prezintă o 
selecție a produselor noastre, însă suntem mereu deschiși 
discuțiilor despre produse la comanda și proiecte OEM.

We design radiators with style 
and elegance for any room 

Realizam radiatoare cu stil şi 
eleganţă pentru orice camera

Our customers deserve a durable product so we 
take no short-cuts in the manufacturing process. 
Utilizing the best materials and ensuring tight 
production tolerances at our factories, RADOX 
delivers luxury products at affordable prices.

Toţi clienţii noştri merită un produs de calitate şi 
pentru acest lucru noi nu facem compromisuri în 
procesul de fabricaţie. Folosind cele mai bune şi 
performante materiale, RADOX oferă produse de 
lux la preţuri accesibile.

RADOX 
wor ld

Lum ea 
RADOX

Calitatea înaltă a produselor RADOX este promisiunea 
noastră către clienții locali şi internaționali  
- şi o respectăm de fiecare dată. 

•  Fiecare radiator produs de noi trece prin 9 puncte de control, 
astfel asigurând calitatea superioară a produselor. 

•  Procesul nostru de sudare prin brazare asigură o optimă 
durabilitate și rezistentă la coroziune, ceea ce crește în mod 
semnificativ durata de viață a radiatorului. 

•  TOATE capacele radiatoarelor noastre sunt sudate prin 
procedeul TIG, creând o etanșare perfectă pentru prevenirea 
problemelor de scurgeri de apă. 

•  Nu am utilizat și nu vom utiliza NICIODATA, substanțe cu 
efecte devastatoare asupra mediului
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STRATO 2 is a clean towel radiator with 
a symmetrical design and an excellent 
thermal performance which allows for 
increased comfort in the room. 

STRATO 2 este un radiator port-prosop 
cu un design simetric și o performanță 
termică excelentă ceea ce permite un 
confort sporit în cameră. 

With a minimalist, geometrical look, BIG BELL is a 
decorative radiator with a perfect sense of balance, 
offering a great thermal output and the originality 
in any contemporary setting. 

Cu un aspect minimalist, geometric, BIG BELL 
este un radiator decorativ cu un simț perfect al 
echilibrului, oferind o putere termică ridicată și 
originalitate în orice stil de amenajare interioară.

Big Bell

Strato 2



HEATON is a linear, clean, 
rectangular shaped radiator with 
an optimum thermal output that 
can fit any room of the house with 
a fine discretion. 

HEATON este un radiator liniar, 
simplu, de formă dreptunghiulară, 
cu o putere termică optimă, care 
se poate potrivi în orice cameră a 
casei cu o discreție rafinată.

Heaton
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Hendra

With its simple, round linear shape, HENDRA 
has excellent thermal performance, perfectly 
integrating into various rooms of the house. 

Cu forma sa liniară simplă, rotundă, HENDRA 
are o putere termică excelentă, integrându-se 
perfect în diverse încăperi ale casei.
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Perfect proportions, shape 
and function, these are the 
key worlds of ARENA. With 
rectangular sections, full 
balance of the shape, ARENA 
becomes the focus point of 
each room, while producing a 
good heat output. 

Proporții perfecte, forma și 
utilitate, acestea sunt cuvintele 
cheie ale radiatorului ARENA. 
Cu secțiunile sale rectangulare, 
ARENA devine centrul atenției 
din orice cameră, beneficiind și 
de o putere termică bună.

Arena
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BELLINI is the rounded brother of UGO, both 
slim and efficient radiators with clean lines. 
Available in either vertical or horizontal models, 
BELLINI has a beautiful simple design, with a 
wide range of colours and dimensions.

BELLINI este fratele cu țeava ovală a 
radiatorului UGO, ambele fiind modele înguste, 
dar eficiente. Cu un design simplu și frumos 
BELLINI este disponibil într-o gamă mare de 
culori și dimensiuni, în varianta verticală sau 
orizontală.

UGO is the rectangular brother of BELLINI, 
both slim radiators with clean lines. 
Available in either vertical or horizontal 
models, UGOi has a beautiful simple 
design, with a wide range of colours and 
dimensions.

UGO este fratele cu țeavă rectangulară a 
radiatorului UGO, ambele fiind modele 
înguste, dar eficiente. Cu un design simplu 
și frumos UGO este disponibil într-o gamă 
mare de culori și dimensiuni, în variantă 
verticală sau orizontală.

Bellini

Ugo
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Broc

An attractive radiator set apart from the heating 
tradition, BROC is a unique piece of craftsmanship.  
Outrageously powerful in both visual effect and 
functionality,  BROC is available in all RAL colours, 
chrome plated or stainless steel.

Un radiator atractiv și neconvențional, BROC este 
o îmbinare perfectă de inginerie și creativitate. 
Puternic atât în efectul vizual creat, cât și în 
funcționalitate, BROC este disponibil în orice 
culoare RAL, cromat sau din inox.
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Cento 15

This stylish steel radiator comes in a timeless classic 
design, equally looking fantastic in modern environments 
or traditional houses. CENTO 15 features rectangular steel 
columns that really give the radiator its powerful, yet very 
attractive appearance. Available in vertical (Cento 15) or 
horizontal version (Cento 15 H).

Acest elegant radiator de oțel vine cu un design 
atemporal clasic, arătând la fel de fantastic în ambiente 
moderne sau în case tradiționale. CENTO 15 are coloane 
de oțel dreptunghiulare care dau radiatorului aspectul 
unui produs puternic și extrem de atractiv. Disponibil în 
versiune verticală (Cento 15) sau orizontală (Cento 15 H).

Cento 15 H
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This fresh design is a tribute to modern creativity. 
The practical shape makes this radiator ideal for any 
room setting. With its glass design, COMBI GLASS  
adds elegance and sophistication to any living area.

Cu un design remarcabil, COMBI GLASS este un 
tribut adus creativității moderne. Foarte practic 
și elegant prin designul ingenios al sticlei, COMBI 
GLASS aduce un plus de stil și rafinament în orice 
încăpere.

Combi Glass

Finished in a sleek chrome or in any 
combination of colours and chrome, 
COMBI is both practical and lovingly 
designed.  Very suitable for kitchens and 
bathrooms alike, this superb design suit 
every interior.

COMBI are un design practic și atractiv, 
disponibil în orice culoare RAL, cromat 
sau chiar în combinații de culori și crom, 
datorită celor doi elemenți niplabili. 
Foarte potrivit atât pentru bucătărie, cât 
și pentru baie, acest model splendid se 
armonizează oricărui interior.

Combi
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This stylish square tube-in-tube radiator 
is designed with the combination of 
aesthetics and efficiency in mind. With 
great output, low water content, excellent 
efficiency, COSTA has a clever design that 
suits any interior.

Acest radiator elegant țeavă-în-țeavă 
este o combinație optimă între estetică 
și eficiență. Cu randament termic foarte 
bun, un conținut redus de apă, COSTA are 
un design inteligent care se potrivește în 
orice interior. 

With a unique design, FAN is suitable for 
modern lifestyle applications and architectural 
spaces. Choose from our wide selection of 
RAL colours to match your theme and put the 
finishing touch to your stylish living. Also our 
special robehooks will make a practical and 
fashionable addition to this chic radiator. 

O prezență originală, radiatorul FAN este 
alegerea perfectă pentru un stil de viață 
modern. Paleta de culori RAL permite 
amplasarea radiatorului FAN în orice stil 
arhitectural. De asemenea, accesoriile RADOX 
(robehooks) vor da o notă de eleganță și 
utilitate sporită acestui modern radiator.

Costa

Fan
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Invisible 40 
wood

INVISIBLE 40 WOOD is the latest organically 
finished RADOX radiator. With great outputs, it 
is available in 3 wood finishes - Oak, Walnut and 
Fir.  As INVISIBLE 40 WOOD is finished using 
natural materials, every beautiful INVISIBLE 40 
WOOD is unique in tone and pattern.

INVISIBLE 40 WOOD este cel mai nou radiator 
RADOX din punct de vedere al materialelor 
naturale folosite. Cu un randament termic 
foarte bun, este disponibil cu 3 tipuri de lemn 
- stejar, nuc și brad. Fiind finisat cu materiale 
naturale, fiecare INVISIBLE 40 WOOD este unic 
în nuanțe și model.

Wall mounted, KING is a discreet convector with a 
compact design with high heat output. Available 
in multiple sizes and colours options, KING is an 
ideal convector for any domestic or commercial 
applications. 

KING este un convector discret, însă extrem de 
eficient, cu un randament termic foarte bun. 
Disponibil în mai multe dimensiuni și culori, 
KING este un convector ideal atât pentru spații 
rezidențiale, cât și comerciale.

King
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KOLONA SP35 is an 
outstanding new radiator, 
with a simple, eye-catching 
design. Available in a wide 
range of finishes, KOLONA 
SP35 is a stunning feature in 
any room.

KOLONA SP35 este un 
radiator nou, cu un design 
simplu, atrăgător. Disponibil 
într-o gamă largă de finisaje, 
KOLONA SP35 este un 
element  remarcabil  în orice 
cameră.

Kolona  
SP35

Lya
LYA is a modern vertical designer 
radiator, designed to warm up and 
add style to any space. Its rectangular 
shaped tubes will look like an artistic 
piece on any wall, while the colour 
will correspond with the rest of the 
interior. A contemporary radiator, LYA 
is the perfect heating solution for any 
room.  

LYA este un radiator decorativ, modern, 
conceput pentru a încălzi și a adăuga 
stil oricărei încăperi. Succesiunea 
elemenților dreptunghiulari îi conferă 
o notă artistică, în timp ce culoarea va 
completa cu succes interiorul camerei. 
Un radiator contemporan, unic și 
eficient, LYA este soluția ideală de 
încălzire a oricărei camere.
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Maze

Maze
Glass
A contemporary slender 
radiator which delivers 
elegance to any home. MAZE’s 
distinctive labyrinth design 
adds flavor to a room while 
typical modern radiators 
essentially draw from it.

Un radiator cu un design 
contemporan ideal pentru 
orice casă. Cu un design 
rectangular, MAZE nu este nici 
pe departe un banal corp de 
încălzire.
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Multicolona 
Square

Mega 
Burlani

Tube within tube design, 
MEGA BURLANI offers superb 
heat delivery, easy to fit in 
any modern room. Stylish 
design with energy efficient 
technology, MEGA BURLANI is 
available in a variety of colours, 
both horizontal and vertical 
versions.

MEGA BURLANI are un design 
unic, sistem „țeavă în țeavă” 
oferind confort termic și, în același 
timp, fiind ușor de amplasat în 
orice încăpere. Design elegant 
și tehnologie inteligentă, MEGA 
BURLANI este disponibil într-o 
varietate de culori, versiunea 
verticală și orizontală.

MULTICOLONA SQUARE is a classic steel 
column radiator, ideal for most applications. 
Its modular design allows it to be easily 
personalized in a wide range of sizes and 
finishes, very versatile in both modern and 
period settings. 

MULTICOLONA SQUARE este un radiator 
ideal pentru orice încăpere. Designul modular 
permite personalizarea, având la dispoziție o 
gamă largă de dimensiuni și finisaje. Este un 
model versatil care va completa cu succes un 
stil arhitectural modern, minimalist, dar și un 
ambient rafinat și pretențios. 
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Nova

This tall, versatile radiator, 
with its slim panels, however 
good outputs, is an interior 
designers dream. Very easy 
to install, NOVA is a vertical 
radiator but also available as an 
horizontal radiator. Also it can be 
accessorized with one or more 
towel bars, placed where the 
client wishes. 

Acest radiator înalt, cu o bună 
putere termică, este visul oricărui 
designer de interior. NOVA 
este foarte ușor de instalat, 
disponibil în variantă verticală și 
orizontală. De asemenea, poate 
fi accesorizat cu unul sau mai 
multe suporturi pentru prosoape.

An exquisite radiant design, NOVA GLASS’s 
tubes are concealed behind a work of art (of your 
choosing) painted on a panel of glass. A mirror 
can be affixed in lieu of artwork. It is available 
horizontally or vertically, in any colour with three 
mirrored finishes (clear, grey and bronze) and is 
fitted with a 6mm safety glass backing. Also, it can 
be accessorized with one or more towel bars placed 
where the client wishes.

NOVA GLASS este un radiator splendid, elemenții 
sunt inteligent ascunși în spatele unui panou 
personalizat cu o imagine spectaculoasă, de orice 
culoare, cu orice imagine sau chiar cu o oglindă 
clară, gri sau bronz. Orice interior poate fi completat 
cu un radiator original NOVA GLASS, eficient și 
puternic, disponibil în variantă orizontală sau 
verticală și chiar electric. Toate radiatoarele au sticlă 
securizată de 6 mm și sunt ideale pentru orice 
cameră. De asemenea, poate fi accesorizat cu unul 
sau mai multe suporturi pentru prosoape.

Nova Glass
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NOVA MIRAJ is a very practical 
and versatile designer radiator, 
supplied with one of our three 
mirror finishes: clear, bronze or 
grey. Ideal for any room, NOVA 
MIRAJ is available in all RAL 
colours.

With a unique, individual appeal, very 
smooth due to the steel panel, Nova 
PP 45 is suitable for modern lifestyle 
applications and architectural spaces. 
Its large panel area provides excellent 
heat outputs, ideal for modern 
living rooms or offices. Finish your 
home with a true original Nova PP 
45 finished in any RAL colours and 
available as vertical radiator. Also, it 
can be accessorized with one or more 
towel bars placed where the client 
wishes.

Nova Miraj
NOVA MIRAJ este un radiator 
de design practic și versatil, 
livrat impreuna cu o oglinda cu 
finisaj clar, bronz sau gri. Ideal 
pentru orice cameră, NOVA 
MIRAJ este disponibil în toate 
culorile RAL.

Nova PP 45 este un model cu un farmec 
aparte, designul unic, cu panourile de 
oțel netede fiind în ton cu stilul de viață 
modern. Panourile generoase oferă 
confort termic excelent, fiind o piesă de 
design ideală pentru birou sau un living 
modern. Este disponibil în orice culoare 
RAL, variantă verticală. De asemenea, 
poate fi accesorizat cu unul sau mai 
multe suporturi pentru prosoape.

Nova PP45
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With a clean design, our RC convectors 
provide a very high heat output. Suitable for 
most environments - commercial, industrial 
and domestic installations, RC convectors 
are constructed from high grade steel tubes. 
Designed to provide comfort heating in 
applications where safety and hygiene are 
paramount, RC convectors are especially 
suitable for hospitals, care homes, day centres, 
playrooms, surgeries and nurseries. With their 
rounded corners, RC convectors are available in 
all our RAL colours.

RC Convector
Cu un design simplu, convectorii RC 
conferă o putere termică ridicată. 
Adaptabili oricărui spațiu - comercial, 
industrial, rezidențial - convectorii 
RC sunt realizați din elemenți de oțel 
de înaltă calitate. Proiectați pentru a 
oferi confort termic în locații în care 
siguranța și igiena sunt primordiale, 
convectorii RC se recomandă pentru 
spitale, case de îngrijire, centre 
de zi, camere de joacă si creșe. Cu 
colțuri rotunjite, convectorii RC sunt 
disponibili vopsiti  în orice culoare 
din gama RAL.

With its elegant vertical steel tubes, SLIM 
is a minimalist yet striking contemporary 
radiator that quickly catches the eye 
with its stylish looks. SLIM is available in 
single (mono) or double configuration 
(bi) - where the radiator is built with a 
second set of piping at the rear for much 
greater outputs. Crafted utilizing unique 
welding technology,  SLIM  has white or 
other RAL colour finish, and also can be 
ordered in sleek chrome finish.

Slim
SLIM este, prin definiție, un radiator 
elegant care arată perfect într-un 
design contemporan. Este disponibil 
în varianta mono sau dublă - radiatorul 
având încă un set de elemenți pe 
spatele colectorului pentru o putere 
mai mare. SLIM este realizat folosind o 
tehnologie unică de sudare și poate fi 
comandat în finisaj cromat sau în orice 
culoare RAL.
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Tosca 15

Constructed in steel to remain durable over time, 
TOSCA 15 is the ideal radiator for elegant spaces. 
Optimum quality, comfort, innovation and exclusive 
design: these are the foundations on which TOSCA 15 
was created, a stylish and powerful radiator. 

Realizat din oțel ca să rămână durabil în timp, TOSCA 
15 este radiatorul ideal pentru spații elegante. Calitate 
optimă, confort, inovație și design exclusiv: acestea sunt 
bazele pe care a fost creat TOSCA 15, un radiator cu stil 
și puternic.
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Vertica D

VERTICA D is all about clean lines, precise 
engineering and complete practicality. 
It  looks fantastic in lounges, hallways 
or any other room. With towel hooks 
specifically designed for it, VERTICA D  is 
the perfect complement to contemporary 
interiors with its minimal great aesthetic. 
Available in all RAL colour range and also 
in stainless steel.

VERTICA D înseamnă linii precise, 
inginerie excepțională și utilitate. Este 
un model ideal pentru holuri spațioase, 
saloane sau oricare altă cameră de locuit. 
Disponibil în orice culoare RAL sau inox, 
VERTICA D poate fi accesorizat cu diferite 
agățătoare (robe hook) proiectate special 
pentru acest model.
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Vertica D Bi

Vertica D Mirror
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Sunit
SUNIT has a classic elegance, a popular choice 
for a straight and simple towel rail. Available in 
chrome and RAL colours, SUNIT is a practical 
addition to any kitchen or bathroom interior.

SUNIT are o eleganță clasică, o alegere populară 
pentru un port-prosop drept și simplu. Disponibil 
în finisaj cromat și in culori RAL, SUNIT este  o 
completare practică a oricărei bucătării sau săli 
de baie.
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Apollo 
Flexi
Thanks to its innovative design, 
APOLLO FLEXI generates warmth 
and homogeneous heating in 
bathrooms, kitchens, laundry 
rooms, foyers and any other room, 
benefiting of hot water through 
all the towel bars, including the 
flexible element. APOLLO FLEXI 
is very efficient and easy on the 
eyes, yet its biggest advantage 
is that drying the towel will not 
slow down the convection of the 
movement of air through the 
radiator for heating the room.

Datorită designului inovator, 
APOLLO FLEXI generează căldură 
și încălzește uniform băi, bucătării, 
spălătorii sau orice altă cameră, 
beneficiind de apă caldă prin toți 
elemenții radiatorului, inclusiv 
prin elementul flexibil. APOLLO 
FLEXI este un radiator eficient 
și spectaculos, dar marele lui 
avantaj este că uscarea prosopului 
nu va încetini convecția căldurii 
generate de radiator în mediul 
ambiant.

Apollo
APOLLO is a practical and attractive 
towel rail radiator. Its rounded 
columns which support contrasting 
flat panelled piping  make it easy on 
the eyes.  Available in sleek chrome 
and all RAL colours.

APOLLO este un radiator port-
prosop, practic și atractiv. Contrastul 
dintre colectorii rotunzi și elemenții 
ovali  creează un efect vizual 
spectaculos. Este disponibil în finisaj 
crom și orice culoare RAL.
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Aramis

Creating a unique visual effect, 
ARAMIS features slim columns 
connected to thick tubular rows 
which are open at either ends. 
Available in stylish colours or 
stainless steel, ARAMIS can be 
mounted  left or right handed.

Designul unic al radiatorului 
ARAMIS creează un echilibru 
între colectorii subțiri și elemenții 
tubulari deschiși la ambele capete. 
Este disponibil în orice culoare din 
gama RAL sau oțel inoxidabil și 
poate fi montat pe partea stângă 
sau pe partea dreaptă, în funcție de 
preferințe.
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Arial

Beautifully designed with round 
tubing,  this elegant towel rail 
would be a striking addition to 
any bathroom or kichen alike. 
Available in any RAL colour 
and stainless steel, ARIAL is an 
eye-catching product with a 
minimalistic appeal.

Cu un design frumos si elegant, 
acest radiator port- prosop 
produce sensatie in orice 
incapere, baie sau bucatarie. 
Disponibil în orice culoare RAL și 
din oțel inoxidabil, ARIA este un 
produs atrăgător, cu un aspect  
minimalist.

Pleasing to the eye, ARIUS 
is an attractive variation to 
the traditional ladder style 
towel rail. Available in all RAL 
colours and chrome finish, 
ARIUS is a cost effective and 
practical radiator. 

Cu un design simplu, ARIUS 
reprezintă o  odern  atractivă 
radiatorului traditional port-
prosop. Disponibil în toate 
culorile RAL și cromat, ARIUS 
este un radiator  odern e și 
eficient.

Arius
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Boka
BOKA puts a new twist on a 
classic ladder style towel rail with 
a simple design that allows for the 
easy hanging of towels. BOKA is 
efficient, available in RAL colours 
or chrome plated, just a perfect 
addition to any bathroom or 
kitchen.

BOKA reprezintă o nouă formă a 
clasicului radiator port-prosop, cu 
un design simplu, care permite 
așezarea ușoară a prosoapelor. 
Disponibil în varianta vopsită sau 
cromată, BOKA se adaptează 
perfect oricărei băi sau bucătării.

BREAK Q is both stylish and functional with ample 
room for towels. Contemporary designed, BREAK Q 
is available in RAL colours  and also in special colours 
such as textured black, white, beige or silver grey.

BREAK Q este un radiator elegant și funcțional, care 
dispune de spații generoase pentru depozitarea și 
încălzirea prosoapelor. Cu un design modern, BREAK 
Q este disponibil în culorile RAL și de asemenea, în 
culori speciale, cum ar fi culorile texturate (negru, gri, 
bej sau alb).

Break Q
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DOHA is perfect for any modern 
bathroom. Available in single or 
double configuration (DOHA BI), 
DOHA has impressive outputs to 
keep your towels and bathroom 
warm.

DOHA este perfect pentru 
orice baie  odern. Disponibil 
în configurație simplă sau 
dublă (DOHA BI), DOHA are un 
randament termic foarte bun, 
uscând prosoapele și încălzind și 
camera.

Stretching out asymmetrically to one side, DORA 70 is 
notably stylish with its slim, rectangular pipes.It can be 
mounted left or right handed upon your request. Available 
in all RAL colours and sleek chrome, DORA 70  provides 
an attractive means to heat bathrooms,  kitchens, laundry 
rooms, foyers and virtually any room where comfort is of 
prime importance and space is limited.

DORA 70 completează gama de radiatoare de baie moderne 
cu un design rectangular și elegant. Poate fi instalat în 
funcție de preferințe, pe partea stângă sau dreaptă. Este 
disponibil în orice culoare RAL și crom, ceea ce îl face perfect 
pentru baie, bucătărie sau, practic, orice cameră în care 
confortul este o prioritate, dar spațiul este limitat.

Doha

Dora 70
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This traditional English steel towel 
rail is an ideal option for restoring 
a period setting or creating an 
individual style. Floor standing or 
wall mounted, EMPIRE is all about 
authentic elegance, distinguished 
luxury, all available in chrome or 
RAL colours. 

Un radiator din oțel care amintește 
de stilul tradițional englezesc, 
EMPIRE devine piesa de rezistență 
într-un ansamblu de design clasic. 
EMPIRE poate fi montat pe perete 
sau pe podea și întrunește toate 
criteriile de eleganță autentică și 
rafinament, fiind disponibil cromat 
sau în orice culoare RAL.

Empire

Available in a variety of colours 
and sleek chrome, EMPIRE 
INSPIRE has a luxurious design, 
it’s chic design transforms any 
bathroom into one suitable 
for royalty. EMPIRE INSPIRE is 
very efficient and easy on the 
eyes, with a big advantage:  
drying the towel will never slow 
down the convection of the 
movement of air through the 
radiator for heating the room.

Disponibil atât în variantă 
vopsită cât și cromată, EMPIRE 
INSPIRE reprezintă pe deplin 
eleganță și lux și adaugă o notă 
de rafinament oricărei încăperi. 
EMPIRE INSPIRE este un 
radiator eficient și spectaculos, 
cu un mare avantaj: uscarea 
prosopului pe radiator nu va 
încetini niciodată convecția 
căldurii generate de radiator în 
mediul ambiant. 

Empire 
Inspire
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Hera
A new addition to the 
towel rail range is the 
HERA radiator, bringing a 
modern round shape to 
the bathroom or kitchen 
alike, whilst boasting 
brilliant outputs.

O completare la gama 
de  port-prosoape este 
radiatorul HERA, care 
aduce  un design modern 
în baie sau bucătărie, 
oferind în același timp un 
bun randament termic.
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KAZAR is a wonderful addition to any 
room, bathroom  or kitchen. It is a 
solid, practical and attractive radiator 
that will heat your room and  provide 
you the luxury of a warm fluffy towel 
to wrap yourself in. Available in all 
finishes, KAZAR is an unique pieces, 
especially in a beautiful brushed 
stainless steel, the finish being applied 
by hand by highly skilled metalworkers 
meaning yours will be 100% unique.

KAZAR va aduce acel plus de stil și 
eleganță de care este nevoie în orice 
cameră, baie sau bucătărie. Radiator 
solid, practic și atractiv, încălzește 
în mod eficient atât camera, cât și 
prosoapele pentru un confort sporit. 
Disponibil în toate finisajele, KAZAR 
este unic, în special în versiunea 
satinată de oțel inoxidabil, fiind realizat 
manual de către profesioniști pentru a 
asigura acestui radiator o calitate și un 
aspect excepțional.

Kazar

Linx
Fully reversible for left or right situations, LINX 
has a sleek, balanced design with its tubular 
elements arranged perpendicular to the 
vertical manifolds. LINX is an elegant towel 
warmer with tubes evenly spaced, designed 
for optimal positioning of towels. Available in 
all RAL colours or chrome.

Complet reversibil pentru montaj pe partea 
stângă sau pe partea dreaptă, LINX are un 
design elegant, echilibrat, cu elemenții săi 
dispuși perpendicular pe colectorii verticali. 
LINX este radiator deosebit, cu un design 
echilibrat al elemenților dispuși în mod egal, 
pentru o poziționare și încălzire optimă a 
prosoapelor. Disponibil în culori RAL sau crom.
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Porto

Rico

PORTO ensures a good heat output 
whilst showing off its stunning 
painted finish, standard RAL, 
textured or even a lovely silver 
or copper patina. With plenty of 
hanging space, PORTO will stand 
the test of time.

PORTO are un randament termic 
bun, disponibil în varianta vopsit 
standard RAL, texturat sau chiar cu 
o minunată patină de argint sau 
cupru. Cu suficient spațiu pentru 
uscat prosoape, PORTO va rezista 
testului timpului.

Elegant yet highly functional, RICO 
is a design towel rail that will hold 
and warm several towels with 
ease and efficiency.  Perfect for 
every type of bathroom whether 
traditional or contemporary, RICO is 
available in all RAL colours.

Elegant, însă foarte practic, RICO 
este un radiator port-prosop de 
design care poate încălzi mai multe 
prosoape cu ușurință și eficiență. 
Perfect pentru orice tip de baie, 
fie tradițională sau contemporană, 
RICO este disponibil în toate 
culorile RAL.
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Premier XL
PREMIER XL provides you  the highest 
quality towel rails around. Your Stainless 
Steel Towel Radiator will last and last, and 
keep on warming your room and towels 
for years to come. The small width range 
allows them to fit into small spaces while 
providing the warmth you need. PREMIER 
XL is also available in ROUND version.

Realizat din oțel inoxidabil, PREMIER XL 
oferă garanția unui produs de calitate 
superioară. Este unul dintre produsele 
cele mai apreciate și vândute datorită 
caracteristicilor tehnice, puterii termice 
ridicate și eleganței formei sale.  Gama de 
lățimi mici permite încadrarea sa în spații 
înguste, putând asigura confortul termic 
dorit. PREMIER XL este disponibil și în 
varianta ROUND.
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Contemporary-style towel rail, RIVER complements any 
bathroom or kitchen alike. It is conveniently available 
in all finishes adding value to any design scheme.

Un radiator port-prosop contemporan, RIVER 
completează orice baie sau bucătărie. Disponibil în 
toate finisajele (cromat, vopsit, inox), RIVER  adaugă stil 
și eleganță oricărui interior.

River

ROYAL H is a new stylish and practical 
towel rail that has taken influence from 
our classic Empire radiator. Style and 
efficiency! 

ROYAL H este un port-prosop elegant 
și practic, influențat de clasicul nostru 
radiator Empire. Stil și eficiență!

Royal H
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RUBIK was conceived to satisfy 
the need for heating solutions 
that accompany the conceptual 
evolution of modern bathrooms. 
With its diamond shape, RUBIK 
is a stunning way to heat any 
room, quickly and efficiently. 

RUBIK a fost conceput pentru a 
satisface nevoia unei soluții de 
încălzire care însoțește evoluția 
conceptuală a băilor moderne. 
Cu forma sa de diamant, RUBIK 
este o modalitate uimitoare de a 
încălzi camera, rapid și eficient.

Rubik
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SCAR incorporates round tubes, curved 
one side, welded in different planes on the 
two collectors, creating an interesting but 
clean style. With good outputs, SCAR is 
available in all RAL colours. 

SCAR are elemenții rotunzi, curbați într-o 
singură parte și sudați în planuri diferite   
pe cei doi colectori verticali, creând un stil 
interesant dar simplu. Cu un randament 
termic bun, SCAR este disponibil în toate 
culorile RAL.

Scar

Modern styled towel rail 
with its contemporary look 
and feel, SERA is sure to 
compliment any modern 
room.   Available in all finishes 
and also in electric version, 
SERA can suit any bathroom 
or kitchen,  bringing that 
designer feel into your home.

Cu designul său modern, 
SERA completează perfect  
orice cameră. Disponibil în 
toate finisajele, SERA este 
perfect pentru orice bucătărie 
sau baie, adăugând un plus 
de stil în orice locuință.

Sera
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SERENE is a contemporary 
radiator, just perfect for 
warming  multiple towels at 
once and distributing heat in 
any modern bathroom, kitchen 
or laundry room.  Available 
in chrom, Ral colours and 
stainless steel. 

SERENE este un radiator 
contemporan, perfect pentru 
încălzirea mai multor prosoape 
și pentru a asigura confortul 
termic în orice baie modernă, 
bucătărie sau altă încăpere. 
Disponibil  în finisaj cromat, 
vopsit RAL și inox.

Serene

SERPENTINE is an unique, simple and elegant 
radiator. No longer just a heating object, 
SERPENTINE is a item of furniture for every 
home.  As usual, our customers can personalize 
the sizes and finishes, beautiful RAL colours, 
chrome plated or stainless steel.

SERPENTINE este un radiator unic, simplu și 
elegant. Acest radiator depășește limitele unui 
element de încălzire și devine o adevărată piesă 
de mobilier. Ca de obicei, clienții noștri pot 
personaliza dimensiunile și alege finisajul: culori 
RAL, crom sau inox.

Serpentine
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Looks simple but SUNNY has been carefully designed for good heating 
performance and capacity. It is a standard flat towel rail design, made from 
high quality steel, available in all finishes: chrome, painted in Ral colours 
and also in stainless steel. In its ROUND version, SUNNY ROUND offers extra 
space at the rear for towels to dry off and warm up. 

Cu un design simplu,  SUNNY a fost atent proiectat pentru o bună 
performanță termică. Este un model standard de radiator port-prosop, 
realizat din oțel de înaltă calitate, disponibil în toate finisajele: crom, vopsit  
în culori RAL și, de asemenea, din oțel inoxidabil. În versiunea ROUND,  
SUNNY ROUND oferă spațiu suplimentar în partea din spate pentru 
depozitarea și încălzirea prosoapelor.

Sunny

With its innovative design, SUNNY FLEXI is just 
perfect for heating your room and your towels & 
clothes efficiently and in style. SUNNY FLEXI, all 
rounded, looks simple but it has been carefully 
designed for maximum performance and 
heating, offering the benefits of the hot water 
that runs through all the towel bars, including 
the flexible element. Its biggest advantage is 
that drying the towel will not slow down the 
convection of the movement of air through the 
radiator for heating the room.

Cu un design inovator, SUNNY FLEXI este 
perfect pentru încălzirea camerei, a prosoapelor 
și a hainelor în mod eficient și cu stil. SUNNY 
FLEXI, cu forma lui rotundă, pare simplu, dar 
a fost atent proiectat pentru performanțe 
maxime de încălzire, oferind beneficiile apei 
calde care circulă prin toți elemenții săi, inclusiv 
prin elementul flexibil. Dar, marele lui avantaj 
este că uscarea prosopului nu va încetini 
convecția căldurii generate de radiator în 
mediul ambiant.  

Sunny Flexi
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VULCAN NV can suit any bathroom 
or kitchen with its sequential 
gaps, designating spaces for more 
towels and larger towels too. An 
architectural work of heating art, 
VULCAN NV becomes a feature of 
the room,  transforming from just a 
source of heat, into a focal point of 
design in the room. Avaiable in RAL 
colours and chrome.

VULCAN NV este un adevărat 
element arhitectural care oferă 
personalitate oricărei camere. Un 
radiator practic și elegant, VULCAN 
NV este potrivit atât în baie, cât 
și în bucătărie: încălzește eficient 
camera și permite depozitarea și 
încălzirea eficientă a prosoapelor. 
Disponibil în finisaj crom sau vopsit 
în culori RAL.

VULCAN NV FLEXI with its sequential gaps, generates 
warmth and homogeneous heating in any room. Our 
flexible heated towel rail, VULCAN NV FLEXI, offers the 
benefits of the hot water runs through all the towel bars, 
including the flexible element that also enables easy 
hanging and removal of any items due to its space efficient 
design. Its biggest advantage is that drying the towel will 
not slow down the convection of the movement of air 
through the radiator for heating the room.

VULCAN NV FLEXI cu distribuția sa secvențială a 
elemenților, încălzește uniform orice încăpere. VULCAN 
NV FLEXI  oferă beneficiile apei calde care circulă prin toți 
elemenții săi, inclusiv prin elementul flexibil, care permite 
punerea și îndepărtarea ușoară a diverselor articole textile, 
datorită  design-ului eficient al spațiului. Dar, marele lui 
avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini niciodată 
convecția căldurii generate de radiator în mediul ambiant.

Vulcan NV

Vulcan 
Flexi
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Always present at the biggest 
HVAC trade shows! 

Suntem mereu prezenți la cele 
mai mari expoziții din domeniul 
HVAC!
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