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Flores
Badkamerradiator

Hoogte
547, 862, 1222, 
1537, 1807mm

Flores C
(C = GEBOGEN)
Badkamerradiator

Hoogte
547, 862, 1222,  
1537, 1807mm

Lengte
500, 600, 750mm

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic 
kleuren op aanvraag 

Lengte
500, 600, 750mm

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic 
kleuren op aanvraag

Bevrijd uw geest

De Flores is de klassieker in het gamma badkamer-

radiatoren van Radson. De Flores C is de gebogen 

variant. De gestroomlijnde lichtgebogen buizen geven 

de Flores C en C CH een traditionele look, die perfect 

bij ieder badkamerdesign past. Ook leverbaar in 

chroom (Flores CH) en in elektrische uitvoering.

Flores
Traditionele lijnen

Flores Flores C RAL 9016 Wit
Badkamer: Sanidrõme Xclusive

Flores C Chroom
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Evia
Evia
Badkamerradiator 

Hoogte
1357, 1657mm

Lengte
600mm

Kleuren
2 mogelijkheden : 
wit, RAL 9016 of een 
combinatie van Metal 
Black (vaste buizen) met 
Metal Alu (zwenkbare 
buizen) – MBMA

De Evia onderscheidt zich van alle andere 

badkamerradiatoren door zijn zwenkbare buizen. 

Leverbaar in twee varianten: wit of een combinatie 

van Metal Black met Metal Alu.

De warmwater-versie van deze radiator is eveneens 

verkrijgbaar met optie “turbo”.

Evia praktisch  
zwenkbaar

Het genot van ontspanning

Evia Metal Black
met Metal Alu
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Leros
Badkamerradiator

Hoogte
1224mm, 1812mm

Lengte
600mm

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic 
kleuren op aanvraag

Badkamer: Villeroy & Boch

Ware kunst Leros

Met zijn minimalistisch design en strakke lijnen maakt 

de Leros indruk. De grote diameter van de horizontale 

buizen (28 mm) zorgt voor een krachtig en stijlvol 

uiterlijk. De grotere tussenafstanden van de buizen 

zorgen niet alleen voor een robuust design, maar zijn 

ook erg praktisch voor het drogen van handdoeken en 

voor het schoonhouden van de radiator.

Leros 
robuuste lijnen

Leros 
Metal Grey (0102)
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Andros M
(M= midden- 
aansluiting)
Badkamerradiator

Hoogte
776, 1154, 1742mm 

Andros CH
(CH = chroom)
Badkamerradiator

Hoogte
776, 1154, 1742mm

Lengte
595, 746mm

Kleuren
Standaard verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic  
kleuren op aanvraag

Lengte
595, 746mm

Kleuren
Chroom Andros

Koester het moment

Andros CH Chroom
Badkamer: Villeroy & Boch

De Andros CH (chroom) heeft dezelfde gestroomlijnde 

elegantie als de Andros M (middenaansluiting). Met zijn 

subtiel gebogen lijnen en 3hoeks-profiel collectoren is 

de Andros een must voor elke badkamer. De extra touch 

in minimalistische badkamersettings.

Andros M
sierlijk gebogen

Andros M 
RAL 9016 Wit
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Muna ET
(E = elektrisch, T = turbo)
Elektrische radiator

Hoogte
905, 1205, 1655,  
1730mm

Lengte
500, 600, 800mm

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic 
kleuren op aanvraag

Omdat stijl in een hedendaagse badkamer belangrijk is, biedt 

de Muna T met zijn vlakke horizontale warmte-elementen 

ultiem badkamercomfort. Met de gebruiksvriendelijke Turbo-

functie (optioneel) verwarmt u uw badkamer razend snel 

dankzij de geïntegreerde warmeluchtblazer. 

Ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering met een infrarode 

klokthermostaat.

Muna 
de kracht van 
electrisch design

Voel de vrijheid MunaMuna Light Grey (0143)
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Apolima 
Badkamerradiator

Hoogte
830, 1130,  
1430, 1730mm

Lengte
650, 800mm 

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic  
kleuren op aanvraag Apolima

Verander uw 
perspectief

Badkamer: Mosa

Apolima 
Metal Alu (0201)

Twee centrale collectoren vormen een totem-achtig 

design in deze opvallende badkamerradiator. De vlakke 

horizontale buizen buigen licht en eenvormig naar 

achteren en bieden tevens genoeg ruimte voor het 

drogen van handdoeken.

Ook verkrijgbaar in elektrische uitvoering.

Apolima
opvallend  
symmetrisch
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De elektrische Tinos E heeft een strakke voorzijde met 

rechte hoeken die zich naadloos over de zijkanten verder 

zet. U kunt de functionaliteit van deze minimalistische 

radiator nog versterken met een RVS-handdoekdrager 

(optioneel). De Paros is de watervoerende variant met 

strakke voorzijde en afgeronde hoeken. 

Tinos & Paros 
minimalistisch design

Tinos E RAL 7024 
Graphite grey

Tinos E
Tinos E
Badkamerradiator 

Hoogte
1800, 1950,  
2100mm

Paros
Badkamerradiator

Hoogte
1800, 1950, 2100mm 

Lengte
Type 11: 380, 530,  
680, 830mm

Lengte
325, 475, 625, 775mm

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic 
kleuren op aanvraag

 
Type 21: 405, 555,  
705, 855mm

Kleuren
Standaard Verkeerswit  
RAL 9016, andere  
RAL- en metallic 
kleuren op aanvraagParos| 16  17 |



Noppjet Purjet Rolljet TS-14 Clickjet

Radiatoren en 
vloerverwarming

Welke kleur heeft comfort?
De meeste radiatoren zijn wit omdat ze op de neutrale kleur 

van de wanden afgestemd zijn. Stijlen veranderen, het 

interieur evolueert mee en vandaag de dag durven veel 

mensen een statement in stijl te maken. Radson vindt dat de 

juiste warmtetint met het interieur moet worden afgestemd. 

Daarom biedt Radson u een uitgebreid kleurenassortiment: 

RAL-, sanitaire, metallic en matte kleuren.

Let op! De vermelde kleuren in deze brochure kunnen van de werkelijke kleuren 
afwijken. Gelieve u voor de exacte kleurkeuze te wenden tot uw installateur.

Radson, specialist in radiatoren én vloerverwarming, 

een combinatie die zelden voorkomt! 

Radiatoren hebben het voordeel van een snelle reactietijd, terwijl 

vloerverwarming voor een gelijkmatige warmteverdeling zorgt. 

Een combinatie van beide systemen, de zogenaamde comfortver-

warming, brengt het beste van twee werelden bij elkaar.
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Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Rettig ICC worden 

overgenomen of vermenigvuldigd. Rettig ICC is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of 

gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

Radson
Vogelsancklaan 250 
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41 
www.radson.com

Santorini Linosa Ios Elato Apia M Andros M Java Minorca

Voor meer info over het volledige gamma (badkamer)radiatoren van Radson: www.radson.com


