59 Kč

duben–květen 2018

59 Kč 2,69 €

DESIGN HEATING

Skleněný panel Ecosun 500 GS najde
uplatnění například v koupelně.

Vzhled a funkčnost
v rovnováze
O

braz, plastika, zrcadlo, polička, sušák, fotka z dovolené… i takovou podobu
dnes mohou mít – a také mají – moderní radiátory. Ke své základní funkci, tedy
postarat se o odpovídající tepelnou pohodu interiéru, se totiž dnes umějí zhostit
i role dekorativního doplňku s uměleckým podtextem či praktickým benefitem.
text Alena Müllerová foto archiv firem
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Sálavý panel, který lze na stěnu umístit ve svislé či vodorovné poloze, může mít i podobu abstraktního obrazu. FENIX JESENÍK

Tvůrci méně tradičních, či zcela ne
tradičních otopných těles sázejí na různé
tvary, struktury a povrchy, na výsledné
podobě radiátorů má podíl také nápaditá
barevnost. Nemluvě o tom, že se do jejich
navrhování stále častěji angažují renomo
vaní designéři, takže výsledný radiátor
z jejich dílny dokonale dotvoří interiér,
aniž by byla na první pohled patrná jeho
pravá identita. Tím spíš, je-li použito skry

té připojení. K efektnímu vyznění finál
ních instalací napomáhá rovněž rostoucí
variabilita umístění otopných prvků: kro
mě víceméně obvyklých stěnových insta
lací lze vhodným radiátorem osadit i za
oblenou plochu nebo roh či kout místnosti,
stále častěji se tato tělesa jako solitéry vyu
žívají také k dekorativnímu předělení pro
storu. Další modely disponují třeba LED
zdroji, takže částečně přebírají i funkč

nost svítidla, vybaveny reflexní plochou
jsou užitečné i jako zrcadla. K běžným
materiálům, jako je ocel, litina, mosaz či
hliník, přibyly díky technologickému po
kroku také další, například kalené sklo,
přírodní kámen, keramika nebo dokonce
dřevo, používané často ve formě dekora
tivních čelních panelů, nesoucích právě
umělecké poselství výsledného produktu.
U špičkových výrobků je navíc poměrně
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Otopná tělesa s dekorem kamene jsou
velmi atraktivním doplňkem interiéru.
VIADURINI
Radiátory z modelové řady Terra lze instalovat do moderního interiéru jak
horizontálně (pod okno), tak i vertikálně. LAURENS

Hliníkový radiátor Image White,
doplněný zrcadlem, je praktickým
i stylovým prvkem interiéru.
UK BATHROOM SOLUTIONS
Podobu praktických poliček
na ručníky má designově vydařený
radiátor Flaps, jehož vzhled je
dílem Viktora Vasilieva. ANTRAX
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Akustické desky

WOLF
Ticho
v interiéru
již od 4 cm

Radiátor z řady Blue Gold patří do kolekce originálních,
ručně vyráběných modelů, navržených Johannem Cinierem.
CINIER COLLECTION

UCHO NIKDY NESPÍ!
Unikátní patentová technologie umožňuje izolovat
zvuk v celém frekvenčním spektru a zejména pak
při nízkých kmitočtech, které nás svým hlukem
obtěžují nejvíce. Revoluční kontaktní systém
s deskami Wolf v tloušťce pouhých 4 cm zlepší
domácí zvukovou pohodu na principu pohlcení
vibrací. Pro vnitřní izolaci podlah, stěn a stropů.
Zlepšení kročejového útlumu laboratorně
až o 33 dB a útlumu zvuku až o 38 dB.
Minimální tloušťka desek 12,5 a 15 mm.

tel: 800 888 959
www.akustickaizolace.cz
Damaškový vzor na čelní desce patří k novinkám radiátorů
Iris. K dispozici je ve třech barevných verzích. CORDIVARI
DESIGN
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Designový Cortinix Horizontal se zcela bez obav může tvářit jako umělecké dílo na
stěně. LAURENS

Podobu unikátní plastiky má otopné
těleso Moon, jehož design je dílem
Petera Rankina. LAURENS ANTRAX

běžný i větší či menší podíl ruční práce,
jež zvyšuje jejich kvalitu a výsledný efekt.
Radiátory jsou zároveň schopny fungovat
i v praktické rovině: kromě už zmíněných
zrcadel se dovedou proměnit například
v poličky či velmi efektivní sušáky, které se
osvědčily zejména v koupelnách. Fantazii
při výběru otopného tělesa dnes můžeme
zapojit nejen v domech s kotlem a bytech
s ústředním topením, designové topné
prvky se totiž mohou stát funkční součástí
topného systému, ale jsou schopny praco
vat i jako samostatný solitér. A to se vší
moderní efektivitou a vysokou účinností,
odpovídající soudobým požadavkům by
dlení a parametrům tepelného komfortu,
bez ohledu na to, zda fungují na sálavém
či konvenčním principu. Nesmrtelný do
plněk interiéru se tak díky své přizpůsobi
vosti a proměnlivosti dostal do další etapy
své dlouholeté existence.
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Velkorysá plocha radiátoru Mody Double nabízí vysoký otopný výkon při zachování
silných estetických hodnot. SIDATO

