


Thermrad is een begrip als het gaat om comfort, kwaliteit en technische

vooruitstrevendheid. De radiatoren hebben een bijzonder gunstige prijs/

kwaliteitverhouding en zijn in diverse uitvoeringen beschikbaar. Voordelen die voor 

elke Thermrad radiator gelden:

Kindveilig

Bij alle compactradiatoren zijn de boven- en zijkanten bekleed met fraaie sierlijsten 

die samen de warmtedoorlatende omkasting vormen. Deze sierlijsten geven de 

radiator niet alleen een mooi uiterlijk, maar dekken bovendien de scherpe hoeken 

en bovenkant af. De Thermrad compactradiatoren zijn door deze beschermende 

omkasting altijd kindveilig.

Neutraal en onopvallend tot sprekend en uitdagend

De uitvoeringen varieren van neutraal tot spraakmakend. Er zijn Thermrad 

uitvoeringen die als onopvallende warmtebron in elk vertrek toegepast kunnen 

worden, echter er zijn ook klassieke en moderne uitvoeringen beschikbaar 

waardoor voor elk interieur een geschikte Thermrad radiator gekozen kan 

worden.

Hoge kwaliteit

Thermrad radiatoren zijn duurzaam en onderhoudsvrij. Het productieproces vindt 

plaats op ultramoderne machines. Elke paneelradiator wordt getest op 13 bar.

Warmte-afgifte

Volgens de Europese Norm EN442.

Oppervlaktebehandeling 

De oppervlakte wordt overeenkomstig DIN-55900 afgewerkt. Dat betekent dat 

de radiatoren achtereenvolgens worden ontvet, gefosfateerd, schoongespoeld, 

gedompeld in grondlak, gemoffeld bij 160ºC, elektrostatisch gepoederd in kleur 

RAL 9016 (zuiver wit) en opnieuw gemoffeld bij 210ºC.

Groot assortiment

Het assortiment Thermrad bestaat uit diverse series waarbij in totaal meer dan 

1000 verschillende types in voorraad worden gehouden. Voor elke situatie is een 

radiator te selecteren met de juiste afmeting en de juiste warmteafgifte. Deze kan 

de volgende dag uit voorraad geleverd worden.

Gunstig prijsniveau en snel prijsvergelijk

Alle Thermrad radiatoren hebben een buitengewoon gunstige prijs/

kwaliteitsverhouding. Bij de Thermrad paneel- en verticale radiatoren heeft 

de prijs steeds een vaste verhouding tot de warmte-afgifte. Een radiator van 

bijvoorbeeld 1000 Watt, kost daardoor (binnen dezelfde serie) exact de helft van 

een radiator van 2000 Watt. Deze vaste prijs per Watt heeft als voordeel dat u het 

totaalbedrag aan radiatoren weet zodra de benodigde warmtebehoefte bekend 

is. U kunt tevens heel snel een prijsvergelijk tussen de verschillende series maken. 

Kortom, met Thermrad heeft u nooit verrassingen achteraf.

Garantie

Uitgebreide fabrieksgarantie. Voor aanvullende  gegevens en diverse downloads 

zie www.thermrad.nl
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Technische gegevens Super-8 Compact horizontaal

•	 4	zij-aansluitingen	1⁄2”.

•	 2	paar	onderaansluitingen	3⁄4”-euroconus.	Afstand	tussen	retour	en	aanvoer	=	50	mm.	Afstand	van	de	midden-	

	 onderaansluitingen	tot	de	wand	is	bij	elke	radiator	exact	66	mm	(bij	toepassing	van	de	bijgeleverde	wandconsoles).

•	 Dankzij	de	vaste	positie	tot	de	wand	kunnen	de	leidingen,	bij	toepassing	van	de	midden-onderaansluitingen,

	 worden	afgemonteerd	nog	voor	de	radiatorafmetingen	bekend	zijn.

•	 Bij	toepassing	van	de	onderaansluitingen	kan	aan	de	rechterzijde	van	de	radiator,	via	de	meegeleverde	insert,

	 een	thermostatisch	element	worden	gemonteerd.	(zie	bovenstaande	foto).

•	 Levering	inclusief	aangelaste	ophangstrippen,	vergrendelende	klikconsoles	en	benodigde	montagestoppen.

•	 Wandbevestiging	is	aan	het	oog	onttrokken.

•	 Bouwhoogten	in	mm	200,	300,	400,	500,	600,	700,	900.

•	 Bouwdiepten	in	mm	70	(type	11),	73	(type	21),	106	(	type	20	en	22),	165	(type	33).

•	 Bouwlengten	in	mm	van	400	t/m	3000.

44



Super-8 Compact
Deze	geavanceerde	radiator	heeft	vele	toepassingsmogelijkheden.

Ten	behoeve	van	optimaal	installatiegemak,	is	de	Super-8	Compact	

uitgerust	met	in	totaal	8	leidingaansluitingen.

De	Super-8	radiatoren	zijn	zeer	geschikt	voor	nieuwe	installaties,	maar	

komen	vanwege	de	vele	aansluitmogelijkheden	tevens	goed	tot	hun	

recht	bij	uitbreiding	of	vervanging	van	bestaande	radiatoren.	

Elke	radiator	wordt	compleet	geleverd	met	handige	klikconsoles	voor	

snelle,	veilige	en	naderhand	onzichtbare	wandmontage.	De	aanvoer-	en	

retour	cv-leidingen	kunnen,	bij	toepassing	van	de	onderaansluitingen,	

nagenoeg	uit	het	zicht	worden	aangesloten. 

Extra lage uitvoering

De	Super-8	is	tevens	verkrijgbaar	in	een	extra	lage	uitvoering	van	slechts	200	mm	

hoog,	bedoeld	voor	toepassing	bij	lage	borstweringen	en	“glas-tot-op-de-vloer”.

Zo	ontstaat	er	maximaal	zicht	naar	buiten	en	veel	daglicht	naar	binnen.	Omdat	deze	

“raam”	radiator	meestal	op	vloersteunen	zal	worden	gemonteerd,	is	hij	niet	voorzien

van	ophangstrippen.	

Onderkant	van	de	Super-8	Compact
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Super-8	Standaard	verzinkt	vóór	
het	lakprocedée	in	de	kleur	wit

Super-8 Plateau
De	Super-8	Plateau	is	uitgevoerd	met	een	luxe	omkasting	en	een	vlakke	

voorzijde.	Met	uitzondering	van	de	vlakke	voorzijde	is	deze	radiator	volkomen	

identiek	aan	de	Super-8	Compact.	Geschikt	voor	nieuwe	installaties,	maar

ook	ideaal	bij	vervanging	of	uitbreiding.	Kortom,	een	luxe	radiator	zonder

extra	installatiekosten.

Technische gegevens Super-8 Plateau horizontaal

•	 Luxe	vlak	decorpaneel	aan	voorzijde,	overige	specificaties	gelijk	aan	Thermrad		 	

	 Super-8	Compact.

•	 Bouwhoogten	in	mm	200,	300,	400,	500,	600,	700,	900,	bouwlengten	in	mm

	 van	400	t/m	3000.

•	 Bouwdiepten	in	mm	70	(type	11),	73	(type	21),	106	(type	22)	en	165	(type	33).

Super-8 Verzinkt
Speciaal	voor	vochtige	ruimtes	is	de	Super-8	Standaard	voorzien	van	een	

verzinkte	grondlaag	als	extra	bescherming	tegen	roestvorming.	Deze

radiatoren	zijn	zeer	geschikt	voor	plaatsing	in	de	badkamer,	keuken	of	

toiletruimte.	Vocht	en	condens,	in	combinatie	met	stoten	of	krassen,	zal	de	

laklaag	beschadigen	en	het	corrosieproces	versnellen.	Deze	serie	wordt	

geleverd	zonder	bovenrooster	en	zijpanelen.	De	overige	specificaties	zijn

gelijk	aan	de	Super-8	Compact.

Professionele	Thermrad	verzinkerij
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Technische gegevens Compact-4 plus

•	 4	zij-aansluitingen	1⁄2”.

•	 Aangelaste	ophangstrippen	t.b.v.	wandbevestiging.

•	 Inclusief	L-consoles	met	bouten	en	pluggen.

•	 Inclusief	blind-,	ontluchtings-	en	aftapstop.

•	 Bouwhoogten	in	mm	300,	400,	500,	600,	700,	900.

•	 Bouwdiepten	in	mm	61	(type11),	77	(	type	21),	100	(type	22),	160	(type	33).

•	 Bouwlengten	in	mm	van	400	t/m	3000.

Compact-4 plus
U	kiest	voor	de	Compact-4	plus	indien	geen	onderaansluiting

is	gewenst.	Deze	radiator	is	voorzien	van	sierlijsten	op

boven-	en	zijkanten.
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Deco Alu
Door	de	goede	warmtegeleiding	en	lage	waterinhoud	van	aluminium	

radiatoren,	ontstaat	een	efficiënte	warmte	afgifte	met	besparing	op	uw	

energierekening	als	gevolg.	Aluminium	radiatoren	zijn	licht	in	gewicht	

waardoor	ze	breed	toepasbaar	zijn	en	geschikt	voor	elk	vetrek,	ook	

vochtige	ruimtes.	Hierdoor	is	een	flexibele	indeling	in	vrijwel	elke	woon-

of	sanitaire	ruimte	mogelijk.	

	

AluStyle
Een	bijzonder	luxe	decorradiator	met	in	totaal	6	aansluitingen.	De	verticale	

lijnen	zorgen	voor	een	elegante	afwerking	in	elk	interieur.	Met	zijn	hoge	

warmte	afgifte	is	de	AluStyle	zeer	geschikt	voor	plaatsing	in	ruimtes	met

een	beperkte	plaatsingsbreedte	en	grote	warmte	behoefte.	

Techinsche gegevens AluStyle

•	 6	aansluitingen	½”.

•	 Bevestigingsmateraal	en	radiatorstoppen	separaat	leverbaar.

•	 Bouwhoogten	in	mm:	350,	500,	600,	700,	900,	1800,	2000.

•	 Bouwlengten	in	mm:	240,	320,	480,	560,	720.

•	 Bouwdiepte	in	mm:	95.

•	 Kleurstellingen:	alle	modellen	in	structuurwit.	

•	 1800	en	2000	mm	hoog	tevens	in	antraciet/zwart	leverbaar.	

	

AluBasic
De	meest	voor	de	hand	liggende	oplossing	indien	alle	voordelen	van	

aluminum	worden	verlangd,	maar	de	uitvoering	van	de	radiator	iets	

eenvoudiger	kan	zijn.	Ook	in	badkamers	en	toiletruimtes	is	de	AluBasic	

prima	op	zijn	plaats.

Techinsche gegevens AluBasic

•	 4	aansluitingen	½”.

•	 Bevestigingsmateraal	en	radiatorstoppen	separaat	leverbaar.

•	 Bouwhoogten	in	mm:	423,	573,	673,	773,	873.

•	 Bouwlengten	in	mm:		400,	560,	720,	800.

•	 Bouwdiepte	in	mm:	90.
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Technische gegevens

•	 De	radiatoren	zijn	voorzien	van	vier	zij-aansluitingen	1⁄2”,	alsmede	twee	onderaan-

					sluitingen	1⁄2”.	De	onderaansluitingen	kunnen	worden	toegepast	indien	de	cv-leidingen

					uit	de	vloer	komen.	Door	de	volledige	omkeerbaarheid	van	de	radiatoren	kan	de	

					onderaansluiting	naar	wens	links,	rechts,	boven	of	onder	worden	toegepast.

•	 Levering	compleet	met	alle	benodigde	wandmontage	toebehoren.

•	 Standaard	uitvoering	in	wit	(RAL	9016).

•	 Overige	kleuren	op	aanvraag.

•	 Warmte-afgifte:	volgens	EN442.

Deco
Deco	is	een	serie	designradiatoren	met	eigentijdse	elegantie.	De	Themrad

Deco	is	leverbaar	als	hoge	radiator	en	wordt	veelvuldig	toegepast	in

woonkamer	en	hal.	Daar	waar	oude	DIN-ledenradiatoren	moeten	worden

vervangen	is	de	Deco	tevens	de	ideale	keuze,	doordat	de	maatvoering

identiek	is	aan	DIN-radiatoren.	Aanpassing	van	het	reeds	geïnstalleerde

leidingwerk	is	namelijk	niet	nodig	omdat	de	aanvoer-	en	retouraansluiting

van	de	Deco	zich	op	dezelfde	hoogte	bevindt	als	die	van	de	te	vervangen

radiatoren.	Ook	bouwdiepte,	lengte	en	warmte-afgifte	komen	grotendeels

overeen	met	de	oude	radiatoren.	Deze	radiator	is	ook	leverbaar	als	hoge

smalle	radiator,	voor	bijvoorbeeld	in	de	badkamer	of	hal.
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Vertical
Deze	verticale	radiatoren	hebben,	ondanks	hun	geringe	breedte,	een	

bijzonder	hoge	warmte-afgifte.	

De	Vertical	Compact	is	met	zijn	geribbelde	voorplaat	letterlijk	en	figuurlijk	

een	verlengstuk	van	de	klassieke	radiator	en	de	Vertical	Plateau	is	

voorzien	van	een	decoratieve	vlakke	voorplaat.

Technische gegevens Vertical Compact / Vertical Plateau

•	 4	aansluitingen	1⁄2”	en	2	midden-onderaansluitingen	3⁄4”-euroconus

	 (bovenste	aansluitingen	uitsluitend	te	gebruiken	voor	ontluchting).

•	 Inclusief	bevestigingsmateriaal,	zonder	insert.

•	 Bouwhoogten	in	mm	1800,	2000	en	2200.

•	 Bouwlengten	in	mm	van	400,	500,	600,	700.

•	 Bouwdiepten	in	mm	73	(typen	21)	en	106	(type	22).

•	 Vertical	Compact	tevens	verkrijgbaar	in	verzinkte	uitvoering	t.b.v.	plaatsing	in		 	

	 vochtige	ruimtes.
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Type overzicht van Thermrad compact radiatoren

Type aanduiding 11 20 21 22 33

Zijaanzicht

Bovenaanzicht

Onderaanzicht

Maten in mm ( B en C maat alleen van toepassing met bijgeleverde consoles of Rofix klikconsoles)

A            B         C A            B         C A            B         C A            B         C A            B         C

Super-8 70 66 61,5 106 66 87 73 66 70,5 106 66 87 165 66 70,5

Super-8 Plateau 70 66 61,5 - - - 73 66 70,5 106 66 87 165 66 70,5

Compact-4 plus 61 - 71/56,5* - - - 77 - 80/65,5* 100 - 92,5/78* 160 - 92,5/78*

Overzicht van Thermrad Deco ( maten in mm)  

Aantal kolommen 2 3 4 6

A = Aanvoer
R = Retour

Wandafstand N = Naafafstand
H = Hoogte

N = Naafafstand
H = Hoogte

N = Naafafstand
H = Hoogte

N = Naafafstand
H = Hoogte

BC C

50
50

A A A A A

* Bij montage op de korte (23 mm) / lange (37,5 mm) zijde van de L-console

Radiatorlengte in mm = (aantal elementen x 46) + 28

Specificaties
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Uw installateur:

www.thermrad.nl

011012


