Radiatoriai KORADO

KORADO – čekų kompanija, viena didžiausių radiatorių gamintojų centrinėje Europoje. Naujų
gamybos technologijų dėka KORADO plieniniai radiatoriai atitinka europinius standartus. Jie iš kitų išsiskiria
savo kokybe ir patikima eksploatacija.
Radiatoriai KORADO - patikimi ir efektyvūs šildymo prietaisai, gaminami iš aukščiausios rūšies
valcuoto plieno, pagal griežtus EN 10130 ir EN10131 standarto reikalavimus. Radiatoriai gaminami vienoje
moderniausių gamyklų Europoje, ir jų gamybos procesas įvertintas tarptautiniais kokybės standartais ISO
9000, ISO 9001. Produkcija gaminama tik Europoje, ne trečiose šalyse. Gamyklos pajėgumai - daugiau nei
2 mln. radiatorių per metus. Gamybos procesas pilnai automatizuotas ir sukurtas pagal naujausias
technolgijas, kas leidžia pasiekti aukščiausią radiatorių kokybę. Kokybės garantija - užtikrinama kiekvieno
radiatoriaus tarpoperacinė ir galutinė kontrolė. Gamybos metu, skirtingai nuo kitų gamintojų, kiekvienas
radiatorius du kartus hidrauliškai išbandomas ne mažesniu kaip 13 atm. slėgiu. Todel nekokybiški ar
brokuoti radiatoriai į rinką nepateikiami. Visai KORADO produkcijai suteikiama 10 metų garantija.
Šildanti radiatoriaus plokštė gaminama iš dviejų štampuotų lapų su vertikaliais ir horizontaliais kanalais,
suvirintų tarpusavyje. Galingumo padidinimui radiatoriai komplektuojami su vidine tipo briaunota plokšte,
pritvirtinta prie šildančios plokštės. Tai skatina savaiminį oro pratekėjimą pro šildantį paviršių. Speciali
paviršiaus apdaila atliekama maksimaliai atsižvelgiant į ekologinius reikalavimus ir užtikrina antikorozinį bei
mechaninį atsparumą .Į rinką paprastai pateikiami baltai dažyti (RAL 9016), bet pagal atskirą užsakymą gali
būti ir spalvoti . Dažoma milteliniu būdu.
Radiatoriai KORADO skirti gyvenamųjų, visuomeninių ar pramoninių pastatų šildymo sistemoms.
Jie skirti naudoti uždarose pastatų šildymo sistemose ( darbinis slėgis-10 atm), kuriose šilumos nešėjas –
vanduo arba vandens mišiniai. Maksimali šilumos nešėjo temperatūra 120 °C. Jie skirti vienvamzdėms ir
dvivamzdėms šildymo sistemoms su priverstine arba savaimine cirkuliacija. KORADO firmos radiatorius
galima montuoti patalpose su didesne rizika- mokyklose, darželiuose, ligoninėse.
Radiatoriai KORADO - šiuolaikinė šildymo įranga, leidžianti gerai šildyti ir taupyti.Tai pasiekiama į radiatorių
įmontuoto termostatinio ventilio pagalba, kuriam tinka visų gamintojų termostatinės galvutės. Radiatorių
pajungimo žingsnis- 50 mm ir jungiami 15mm vidiniu sriegiu. Tvirtinami prie bet kokios konstrukcijos sienų
arba grindų. Komplektuojami su nuorinimo ventiliu, akle bei tvirtinimo elementais. Apatinio pajungimo
radiatoriai - papildomai su termoventiliu ( vokiečių gamintojas -Heimeier).
Radiatorių gama gana plati. Matmenų įvairovė, didelė spalvų gama patenkins bet kokio užsakovo
reikalavimus.
Kiekvienas galės pasirinkti radiatorius ne tik pagal galingumą, bet ir reikiamą tipą, ilgį bei plotį.Techniniai
duomenys:
Aukštis H,- 200,300,400,500, 550,600,900 mm
Ilgis L,- 400,500,600,700,800,900,1000,1100,1200,1400,1600,1800,2000,2300,2600,3000 mm
Tipas B,- 10,11,20,21,22,33
Iš KORADO radiatorių

Lietuvoje populiariausia serija KLASIK – įvairaus galingumo šoninio

pajungimo radiatoriai. Serija VK,VKU, VKL ir VKC – įvairaus galingumo apatinio pajungimo radiatoriai. Jie
pajungiami iš dešinės, kairės arba per centrą. Serija PLAN KLASIK – šone ir apačioje pajungiami radiatoriai
lygiu paviršiumi. O „ senuką špyžinį“ radiatorių galėsite pakeisti nauju, paliekant tuos pačius pajungimus.
Taigi pirkėjui, apsilankiusiam mūsų tinklalapyje, yra iš ko pasirinkti..
Persisiuntimui kainynas, galingumai, programele

