
RADIÁTOR  ako štýlový DOPLNOK 
vo vašej domácnosti

Keď sa povie radiátor, ako prvé sa nám asi vybaví obraz veľkého, ťažkého, ošúchaného liatinového 
radiátora, ktorý ešte aj v dnešnej dobe vídame v starších budovách či nezrekonštruovaných verejných 
priestranstvách. A po ňom nasleduje obraz klasického, najviac používaného, bieleho plechového či 

rebríkového radiátora, veď bielou vraj nič nepokazíte... Ale je to naozaj tak?

P ravdou je, že aj odvetvie výroby radiátorov prešlo poslednými rok-
mi mnohými zmenami nielen v samotnej výrobe, ale hlavne vo vý-

slednom prevedení radiátora, tak aby aj táto niekedy „nutnosť“ bola 
šperkom vo vašej domácnosti.

1. VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
Radiátory Ardesia® sú skonštruované tak, aby 
účinne fungovali aj v nízko teplotných systé-
moch, ktoré sú čoraz častejšie presadzované 
aj z dôvodu ich nízkej energetickej náročnos-
ti. Radiátory pracujú na princípe cirkulácie tep-
lej vody, takže sú vhodné do systémov s akým-
koľvek tepelným zdrojom, od plynového kotla 
cez tepelné čerpadlá až po kotle na biomasu.
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2. DLHÁ ŽIVOTNOSŤ, ZÁRUKA AŽ 5 ROKOV
Radiátory Ardesia® sú vyrobené zo 100% uh-
líkovej ocele, ktorej povrchová úprava prechá-
dza až 12 rôznymi fázami. Výsledkom je kva-
litný produkt, ktorý nesklame ani po rokoch 
bezproblémového fungovania.

Radiátor Ardesia® od talianskeho výrobcu CORDIVARI je toho skve-
lým príkladom. Nielenže spĺňa základné požiadavky, ktoré od radiá-
tora očakávame, ale stáva sa aj dizajnovým doplnkom, ktorý oživí 
akýkoľvek priestor. Aké sú hlavné prednosti radiátora Ardesia®?

3. ŠIROKÝ VÝBER ROZMEROV
Jednou z popredných výhod je široká kom-
binovateľnosť výšky, šírky a hĺbky radiáto-
ra, takže je možné vyskladať si svoj vlastný 
radiátor prakticky na mieru.

4. VHODNÉ AJ PRE REKONŠTRUKCIE
V rámci produktovej rady Ardesia® bola 
špeciálne vytvorená skupina radiátorov, 
ktoré sú svojimi rozmermi a pripojeniami 
prispôsobené bežne používaným starším 
panelovým alebo liatinovým radiátorom, 
takže ich výmena nebude pre vás 
predstavovať žiadny problém.

5. JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Keďže radiátor nemá žiadne ťažko 
dostupné miesta, jeho údržba je rýchla 
a jednoduchá.

6. ELEGANTNÉ, HLADKÉ LÍNIE
Čisté, rovné, elegantné línie vhodné do 
každej miestnosti. Radiátor už  nebu-
de tŕňom v oku, ale štýlovým doplnkom! 
Navyše, vďaka oblým hranám sú radiátory 
Ardesia® viac ako vhodné do domácností 
s malými deťmi či do verejných priestorov 
ako sú škôlky alebo školy.

7. ŠIROKÁ PALETA DOSTUPNÝCH 
FAREBNÝCH PREVEDENÍ
Na výber máte z viac ako 70 rôznych farieb 
a povrchových úprav.

8.  VYMOŽENOSTI MODERNÉHO SVETA 
SÚ SAMOZREJMOSŤOU
Radiátor Ardesia® nezaostáva ani v otázke 
inovatívnych technológii v oblasti termosta-
tickej regulácie. Viaceré spôsoby pripojenia 
radiátorov k potrubiu umožňujú nainštalo-
vať rôzne typy radiátorových armatúr, zabez-
pečujúcich teplotnú pohodu v miestnosti 
a správnu funkčnosť celého systému. 

9. AJ NA DETAILOCH ZÁLEŽÍ
Pripojovacie armatúry vo farbe radiátora? 
Žiadny problém. Kde zavesiť uterák, utierku 
alebo položiť vázu? Máme riešenie aj pre 
prípady kombinácie rôznych bytových 
doplnkov s radiátorom. Jednoduché vešiaky 
alebo poličky urobia radiátor Ardesia® 
zaujímavým a zároveň funkčným.

10. ONLINE CENOVÁ KALKULÁCIA NA 
NAŠOM WEBE
Nečakajte a vyskladajte si svoj radiátor na 
mieru v našej online kalkulačke! ◀  


