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Designer 
af komfort



Et varmt hus giver en 

behagelig følelse af 

komfort. Thermrad har 

i årtier været kendt for 

design, kvalitet og teknisk 

opfindsomhed. Vi tilbyder et bredt 

udvalg af radiatorer, gulvvarme og 

et trådløst styresystem. Fornuftige 

priser og høj kvalitet gør Thermrad 

til det bedste valg til både bygge- og 

renoveringsprojekter. Din garanti for 

den ultimative komfort.

Thermrad, designer af komfort
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Radiatorer
Thermrads radiatorer er designet til at blive set. De kan give ethvert interiør den helt rigtige 

stemning og stil med deres slanke og moderne design. De varmetransmitterende, dekorative 

rammer giver disse radiatorer et stilfuldt udseende med afrundede kanter og overflader. Fordi 

radiatorerne er udstyret med fire, seks eller otte tilslutninger, har man flere tilslutningsmuligheder 

og mulighed for at lave en pænere 

installation. Der findes en Thermrad-

radiator til stort set enhver situation. 

Alle radiatorer leveres med konsoller til 

hurtig og usynlig vægmontering. Vores 

lavkonvektorer er ideelle til placering 

foran et vindue, fordi de leveres uden ophængslister eller beslag. Med vores hybridradiator i 

kombination med en varmepumpe er det endda muligt at afkøle dit hus.

Compact-4 Plus
Thermrad Compact-4 Plus er en klassisk panelradiator 
med et dekorativt kabinet og sidebeklædning. 

Compact-4 Plateau
Thermrad Compact-4 Plateau har et frontpanel 
i et fladt design og en glat, dekorativ ramme og 
sidepaneler, hvilket gør den til den ideelle radiator 
til ethvert interiør.

TIL NÆSTEN 
ENHVER 
SITUATION



Thermrad Compact-6 Plateau Hybrid opvarmer også dit hus med de laveste vandtemperaturer. 

Effektiv og meget behagelig. Traditionelle centralvarmesystemer varmer vandet op til 70 °C. 

Compact-6 Plateau Hybrid er i stand til at levere varme ved hjælp af vandtemperaturer helt ned 

til 35-60°C, hvilket reducerer varmeregningen 

betragteligt. Du kan oven i købet også bruge 

denne radiator til afkøling, når du bruger en 

varmepumpe, der er indstillet til minimum 

17 °C. En behagelig tilføjelse til et isoleret hus, som kan blive meget varmt om sommeren. 

Kølefunktionen er fuldautomatisk og føles som en behagelig, forfriskende brise.

OPVARMNING 
OG KØLING



Compact-6 Plateau Hybrid

Compact-6 Double Plateau lavkonvektor

Det flade frontpanel giver Thermrad Compact-6 Plateau 
Hybrid et slankt udseende. Ventilatorerne – som giver ekstra 
konvektionsvarme – er meget støjsvage. Og på grund af 
den modulerende styring behøver du ikke selv at justere på 
nogen indstillinger.

Thermrad Compact-6 Double Plateau lavkonvektor har en flad 
for- og bagside og er den eneste lavkonvektor med ekstremt 
tykke paneler og ribber, hvilket sikrer en stor varmeafgivelse. 
Perfekt til trange steder, hvor der er brug for meget varme. 
For eksempel områder, hvor indervægge er erstattet af 
glasvinduer og -døre.

snart tilgængelig
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Super-8 Plateau
Thermrad Super-8 Plateau har et luksuriøst kabinet og et 
frontpanel med et fladt design. De nederste tilslutninger 
giver optimal installationskomfort og sørger for, at 
centralvarmerørene praktisk talt er ude af syne. Centermål 
af den nederste midterforbindelse er altid placeret 66 mm 
fra væggen. På denne måde kan du forhåndsmontere alle 
rørføringer uden at skulle bekymre dig om de nøjagtige mål.

Super-8 Compact
Thermrad Super-8 Compact er udstyret med otte 
rørforbindelser og passer ind i stort set ethvert opholds- eller 
arbejdsmiljø. Centermål af den nederste midterforbindelse 
er altid placeret 66 mm fra væggen. På denne måde kan du 
forhåndsmontere alle rørføringer uden at skulle bekymre dig 
om de nøjagtige mål.

RADIATORER MED 
UNIVERSELLE 
TILSLUTNINGER   



Super-8 Plateau lavkonvektor

Compact-8 lavkonvektor

Den ekstralave model – kun 200 mm i højden – gør denne 
lavkonvektor med et fladt design af frontpanelet yderst 
velegnet til brystninger og vinduer i gulvniveau. Tilhørende 
ophængsbeslag eller ben skal bestilles separat.

Thermrad Compact-8 lavkonvektor – kun 200 mm i højden 
– er hurtig og sikker at installere på vægge eller gulve. 
Tilhørende ophængsbeslag eller ben skal bestilles separat.
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Super-8 Sani Coat
Thermrad Super-8 Sani Coat er ideel til fugtige rum såsom 
badeværelset, køkkenet, toilettet eller garagen. Radiatoren 
er optimalt beskyttet mod rust af en tyk og holdbar 
pulverlakering med et ekstra basislag i farven RAL 9016. 
Dette forlænger ikke bare levetiden på din radiator, men 
det er også mere miljøvenligt sammenlignet med andre 
antirustbehandlinger.

AluBasic
Thermrad AluBasic afgiver masser af varme hurtigt på grund 
af dens fremragende varmeledning og det begrænsede 
vandindhold. Komfortabel og energibesparende. En ægte 
letvægtsradiator, der er velegnet til ethvert område, selv 
fugtige rum.



Thermrad radiatorer er meget velegnede til boligrenovering. Utallige stuer, køkkener og 

badeværelser renoveres løbende. Lys, luft og rum er de mest almindelige grunde til, at man 

går i gang med en renovering og det ideelle tidspunkt at udskifte den gamle ribberadiator  på 

med for eksempel en Thermrad-radiator med et slankt, 

fladt frontpanel eller en aluminiumsradiator. De passer 

godt ind i ethvert rum og i enhver boligindretning. 

Den klassiske radiator under et vindue er på hastigt 

tilbagetog, da flere og flere skifter deres små vinduer 

ud med større eller dobbelte franske døre. At placere 

en lavkonvektor eller en vertikal radiator 

på siderne er et smart alternativ. På den 

måde vil du være sikker på at få den helt 

rigtige radiator med det bedste udseende  

og den perfekte varmekapacitet.

Lys, luft og rum 

MAKSIMAL 
KOMFORT  
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Vertikale radiatorer
Den plads, der er tilbage til radiatorer, bliver stadig mindre i mange huse på grund af populære 
ændringer af måden, folk bygger og indretter deres hjem med større vinduer, dobbeltdøre og 
større møbler. Mange radiatorer afgiver 
mindre varme, fordi de er gemt bag 
sofaen eller gardinerne. Du kan undgå 
dette ved at bruge vertikale radiatorer. 
Med deres slanke størrelse, 30 til 70 cm 
i bredden, er vores vertikale radiatorer 
velegnede til enhver situation. Og på 
grund af deres højde og design er det 
meningen, at de skal ses. Ikke kun i stuen, men også i andre rum såsom dit køkken. I de fleste 
moderne køkkener betyder behovet for stadig større opbevaringsplads, at der er mindre 
plads til en traditionel radiator. Og så er en vertikal Thermrad-radiator det 
perfekte valg.

Vertical Line Plateau
Thermrad Vertical Line Plateau har et frontpanel med 
et fladt design og lodrette linjer. Denne radiator passer 
perfekt ind i et slankt og moderne interiør.

BLIKFANG 
I HØJDEN OG 

DESIGNET 

Vertical Plateau

Thermrad Vertical Plateau har et dekorativt, lige 
frontpanel og giver dit interiør et strejf af luksus. Dens 
høje varmeafgivelse gør denne radiator ideel til smalle 

vægge, f.eks. i entreen, køkkenet eller stuen.



Vertical Compact
Thermrad Vertical Compact har et frontpanel med kontur og 
ribber og fungerer perfekt som en elegant tilføjelse til den 
klassiske panelradiator. Perfekt i kombination med andre 
Thermrad-panelradiatorer såsom Super-8 Compact eller 
Compact-4 Plus.



Vi yder allerede et kæmpe bidrag ved at 

tilbyde radiatorer i aluminium og stål. Begge 

materialer er i høj grad genanvendelige. 

Omkring 75 procent af det aluminium, der 

produceres på verdensplan, genanvendes. 

Aluminium opvarmes hurtigt, hvilket 

resulterer i en høj grad af komfort og en 

energibesparende løsning.

Det er vigtigt for os at fremme bæredygtige valg. Derfor er vi konstant på udkig 

efter metoder til at forbedre vores produktionsprocesser og øge bæredygtigheden. 

Vores bæredygtige bidrag

ALUMINIUM OG STÅL 
ER EFFEKTIVE TIL 
GENANVENDELSE
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DESIGN OG 
INNOVATION BYGGET 
PÅ MANGE ÅRS 
ERFARING
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Designer af komfort
Thermrad har tilbudt varmeløsninger til alle former for bolig- og erhvervsbyggeri i 30 år. Fra starten 

har vores brand fokuseret på traditionelle panelradiatorer af høj kvalitet til en overkommelig 

pris. Vi bliver ved med at innovere for at leve op til markedets krav – 

i dag og i fremtiden. Derfor udvider vi vores produktsortiment hele 

tiden, og vi er blevet en vigtig spiller på markedet for radiatorer. 

Vores brede sortiment består af panelradiatorer, designradiatorer, 

håndklæderadiatorer og et komplet og avanceret gulvvarmesystem. 

Vi tilbyder et stort udvalg af over 1.000 varianter af luksuriøse, 

attraktive designradiatorer. Derfor er Thermrad i stand til at tilbyde 

en løsning til enhver størrelse, kapacitet eller installation og er altid 

kompatibel med traditionelle varmesystemer eller lavtemperatursystemer. Hovedparten af 

produkterne er lagerførte og kan leveres inden for nogle få dage.

Vi har over 1.000 størrelser på lager, fra stål og aluminium til elektrisk og 
fra design til traditionel.

Bredt udvalg

Eftersom vi har det meste af vores sortiment på lager, tager 
forsendelsen ikke uger, men kun et par dage, alt efter produkt.

Hurtig forsendelse

Thermrad-radiatorer kan monteres på mange forskellige måder. På grund af de 
forskellige tilslutningsmuligheder har vi en løsning til stort set enhver situation.

Fleksibel installation

DESIGN OG 
INNOVATION BYGGET 
PÅ MANGE ÅRS 
ERFARING



EN LETVÆGTS- 
LØSNING
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AluStyle Plus

AluStyle

Aluminiumsradiatorer er meget lettere end stålradiatorer. Det gør dem ideelle til rum med tynde 

vægge, f.eks. i gangen eller stuen eller på vægge med lav bæreevne (sørg altid for at bruge 

en 100 % sikker installationsmetode). Aluminiumsradiatorer opvarmes 

hurtigt og effektivt på grund af deres fremragende varmeafgivelse og 

lave vandindhold. Komfortabel og energibesparende. Desuden ruster 

aluminium ikke, hvilket gør disse radiatorer perfekte til fugtige rum.

Fordi tilslutningerne på Thermrad AluStyle Plus er 
centreret under radiatoren, er det altid muligt at 
placere den nøjagtigt på midten af en væg. Det er 
muligt at eftermontere en håndklædestang, som ekstra 
tilbehør.

Thermrad AluStyle er en luksuriøs, dekorativ 
aluminiumsradiator med et slankt, lodret 

linjemønster. Med denne elegante hvide eller sorte 
finish med mat tekstur passer radiatoren godt til 
ethvert interiør. Dens lave vægt gør det muligt at 

installere AluStyle på stort set enhver type væg.

Radiatorer i aluminium



AluSoft
Thermrad AluSoft er en moderne designradiator, som 
bidrager positivt til ethvert rum. De lodrette elementer er 
ikke mindre end 12 cm brede og skaber et robust udseende. 
De afrundede kanter giver et blødt og elegant look. Denne 
radiator, der har en hvid eller sort finish med mat tekstur, 
kan nemt udstyres med en håndklædestang (valgfrit).
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AluSoft-E
Thermrad AluSoft-E har en digital styreenhed og lever op til 
EcoDesign-retningslinjerne for elektriske produkter. Du skal 
bare tilslutte elradiatoren til en stikkontakt i nærheden for at 
installere den. Denne radiator, der har en hvid eller sort finish 
med mat tekstur, kan nemt udstyres med en håndklædestang 
(valgfrit). AluSoft er dobbeltisoleret og beskyttet mod 
vandstænk.



Basic-E
Thermrad Basic-E, en elektrisk håndklæderadiator, er en stilfuld 
løsning, når du vil spare på vedligeholdelse, installation og brug. 
Et miljøvenligt alternativ, især ved brug af "grøn" solenergi.
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Håndklæderadiatorer
Håndklæderadiatorer er det ideelle valg til fugtige rum. De varmer ikke bare rummet op, 

men giver dig også et lækkert varmt håndklæde efter badet. Thermrad-håndklæderadiatorer 

fås i forskellige størrelser og stilarter, lige fra traditionelle former til eksempler med et mere 

æstetisk udseende.

Basic-4
Thermrad Basic-4 håndklæderadiatoren har 
fire tilslutninger, D-profilrør og vandrette 
runde rør. Denne serie fås i otte forskellige 
størrelser med hvid eller kromfinish.

Basic-6
Thermrad Basic-6-håndklæderadiatoren fås med hvid 
finish i syv forskellige størrelser. Radiatoren har seks 
tilslutninger, D-profilrør og vandrette, runde rør. Den 
medfølgende plasthætte giver midterforbindelserne 
en pæn forbindelse og finish.



Lina

Thermrad Lina-håndklæderadiatoren er i rustfrit stål og har et flot, æstetisk udseende. 
Lina har en næsten usynlig centerbaseret forbindelse, der er flot skjult i det nederste 
radiatorrør. Fastgørelsespunkterne til denne radiator er smukt designet og placeret. En 
perfekt pasform til dit håndklæde hver gang. Denne radiator fås i højglans, poleret rustfrit 
stål og i børstet mat rustfrit stål. Fordi Lina ikke er malet, vil rust eller afskallet maling 
aldrig blive et problem. 
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MODERNE OG 
LUKSURIØST LOOK 
I RUSTFRIT STÅL

Højglans (poleret 
rustfrit stål)

Mat (børstet 
rustfrit stål)
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Bæredygtig elektrisk
Flere og flere producerer deres egen solenergi. Nogle gange betyder det, at en husstand 

producerer mere strøm, end den bruger. Selvfølgelig vil du helst bruge denne overkapacitet 

i stedet for at sende den tilbage til elnettet. Elvarme er en perfekt løsning, da den er både 

behagelig og bæredygtig.

På grund af en mere dynamisk udnyttelse af boligarealet – da flere f.eks. arbejder hjemmefra 

– har varmebehovet pr. værelse også ændret sig. I dette tilfælde kan det være meget nyttigt 

at indstille et termostatur for din elvarme, alt efter hvornår og hvordan du ønsker at bruge et 

bestemt rum. På den måde opvarmer du kun mindre brugte områder i en begrænset periode, 

f.eks. dit køkken eller badeværelse. Desuden kan du placere en elradiator hvor som helst, 

så længe der er en stikkontakt i nærheden. Thermrad-elradiatorer lever op til EcoDesign-

retningslinjerne for elektriske produkter.

Vertical Plateau-E

Basic-E

Thermrad Vertical Plateau-E kombinerer fordelene ved 
en lodret elradiator med et slankt og dekorativt design. 
Det flade frontpanel passer perfekt ind i alle slags 
interiører, også små rum. Denne type radiator er meget 
populær i forbindelse med renoveringer.

Thermrad Basic-E, en elektrisk håndklæderadiator, er en 
stilfuld løsning, når du vil spare på vedligeholdelse, installation 
og brug. Et miljøvenligt alternativ, især ved brug af "grøn" 
solenergi.

AluSoft-E
Thermrad AluSoft-E har et digitalt termostatur. Du kan 
ganske enkelt tilslutte elradiatoren til en stikkontakt 
i nærheden for at installere den. AluSoft-E er 
dobbeltisoleret og beskyttet mod vandstænk.



Gulvvarme
Gulvvarme er en af de mest effektive og pålidelige metoder til at opvarme et rum. 

Denne opvarmningsmåde udnytter gulvets fylde, hvilket giver jævn varme i hele 

rummet. Ved at bruge gulvvarme er du ikke længere afhængig af radiatorer, hvilket 

giver en masse ekstra plads, du kan bruge kreativt til placering af sofa, bord eller 

opbevaringsplads.

Gulvvarme opvarmer luften fra bunden og op, hvilket giver en langsom og stabil 

varmekilde til rummet som helhed. Dette resulterer i maksimal varmekomfort, især 

for en aktiv familie, der udnytter meget af boligarealet på én gang. Hvis du alligevel 

gerne vil have strålevarme, kan du altid vælge en kombination af gulvvarme og 

radiatorer. 

Da gulvvarme fungerer fint med en lavere indløbstemperatur, er der 

behov for mindre energi, hvilket gør det til en bæredygtig løsning. 

Du kan udnytte dette i endnu højere grad ved at bruge vores 

styresystem, så du kan styre gulvvarmen i stuen, kontoret og 

køkkenet separat. Du bruger ganske enkelt mere tid i ét rum end 

i et andet. Ved at indstille opvarmningstiden pr. zone kan du sørge 

for et behageligt foropvarmet rum, når det er nødvendigt, og 

undgå, at ikke-brugte rum opvarmes. Du kan endda bruge 

styresystemet til at afkøle dit hus, når det bruges i kombination 

med en varmepumpe.

BÆREDYGTIG OPVARMNING 
MED MAKSIMAL KOMFORT
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Kontrolsystemer

Thermrad RF styresystemet sikrer dig et optimalt indeklima, uanset 

om du opvarmer området med radiatorer, gulvvarme, elradiatorer 

eller elgulvvarme. Du kan endda bruge termostaten til at styre 

belysningen. Systemet regulerer temperaturen meget nøjagtigt 

i hvert enkelt rum. Det er nemt at bruge via smartphone, tablet 

eller pc. På denne måde undgår du opvarmning af rum, der 

ikke bruges, og sparer på din energiregning. Ved hjælp af en 

varmepumpe kan du endda bruge systemet til at afkøle dit 

arbejds- eller opholdsrum.

Med Thermrad RF-styresystemet er du klar til 

fremtiden.
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Du kan finde en komplet oversigt over 
vores sortiment af varmeløsninger på:

www.thermrad.dk

Thermrad, designer af komfort
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