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STELRAD, de referentie in radiatoren

Meer dan een derde van al onze beschikbare energie in het Westen wordt 
opgebruikt aan de verwarming van gebouwen en de opwarming van water. 
Dat is meer dan we verbruiken aan al ons transport samen. 
Hoog tijd dus voor een drastische omwenteling in hoe we omspringen met 
energie.  Goede isolatie en vooral het gebruik van moderne verwarmings-
technologieën helpen ons al een heel eind op weg; zeker in combinatie met 
hernieuwbare energiebronnen. Wanneer we deze nieuwe technologieën 
combineren met de revolutionaire lagetemperatuursystemen van de 
Stelrad ECO en VENTO radiatoren kunnen ze optimaal renderen.  

EEN HART VOOR GROENE WARMTE
Warmte staat voor gezelligheid en comfort. Met één draai aan de thermostaat 
tover je een kil huis of een ongezellig kantoor om tot een knusse woning of 
een comfortabele werkplek. Dat is wat warmte zo onmisbaar maakt in ons 
dagelijkse leven. 

We dragen bij Stelrad niet enkel zorg voor onze consumenten van nu, maar 
ook voor de generaties van morgen.

ZORG DRAGEN VOOR ONZE TOEKOMST

Radiatoren van Stelrad verwarmen miljoenen woningen in heel Europa. 
Met onze VENTO- en unieke ECO-technologieën zijn wij de Europese trendsetter 
in de ontwikkeling van nieuwe  lagetemperatuuroplossingen. Dankzij onze 100% 
focus op radiatoren brengen we niet alleen de meest energiezuinige radiatoren op 
de markt, maar tevens betaalbare oplossingen binnen ieders handbereik.

We vinden het belangrijk dat iedereen moet kunnen kiezen voor onze kwaliteit.  
Of je nu woont in een stadswoning of in een riante villa op het platteland, iedere woning verdient de 
kwaliteit van Stelrad.  Elke radiator die onze productievestiging verlaat, moet voldoen aan de hoogste 
kwaliteitseisen.  Dat is meteen ook de reden waarom we met vol vertrouwen tien jaar garantie geven op 
een piekfijne werking van onze radiatoren.

STRENG GECONTROLEERDE KWALITEIT

warmtepompenIdeaal voor 
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OVERZICHT

ECOVENTO Deco

Speciaal BadkamerDesign Standaard

Elektrisch
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KIES JE WARMTE

Bij de zoektocht naar de gepaste radiator moet je enkele beslissingen nemen, wij helpen je hier graag bij.  
Hieronder vind je enkele vragen die jou helpen bij de juiste keuze van jouw radiator.

WIL JE EEN RADIATOR … 
• met een geprofileerde of een decoratieve voorzijde? 
• met of zonder zichtbare leidingen?
• die ecologisch en duurzaam verwarmt?  Dan ligt de keuze alvast bij onze ECO radiatoren.
• met ingebouwde ventilatoren waardoor de ruimte nog sneller opwarmt in de winter?  De VENTO radiatoren zijn hierop  

het antwoord. In combinatie met een warmtepomp, ingesteld op een minimum van 17° C, kan je met de VENTO radiatoren  
ook koelen.

• Voor bepaalde doeleinden, bv. in kleine ruimtes, als bijverwarming of in combinatie met zonnepanelen, bieden onze  
elektrische radiatoren dan weer de ideale oplossing.

Wij bieden je alvast de rode draad door ons assortiment.  Verder in de brochure lichten wij graag alle aspecten van deze radiatoren toe.
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De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief.

Hoe een gekleurde 
radiator bestellen? 
Eerst het artikelnummer 
van de radiator,  
vervolgens het artikel-
nummer van de kleur 
en omschrijving.
bv. 0274202206 SN170 
zwart

ML110
Duifgrijs

ML120
Titanium-

grijs

ML134
Blauwgrijs

ML140
Granietgrijs

ML150
Cappuccino

ML160
Terrabruin

ML170
Grafietzwart

METAALKLEUREN

SN110
Crèmewit

SN120
Crème

SN130
Mokka

SN140
Bordeaux

SN150
Sepia

SN160
Zacht blauw

SN170
Zwart

SANITAIRE KLEUREN

Antraciet- 
grijs

A7016
Steengrijs

A7030
Lichtgrijs
A7035

Chocolade-
bruin

A8017
Signaalwit

A9003
Gitzwart
A9005

Zuiver wit
A9010

A1004
Goudgeel

A2003
Pasteloranje

A3002
Karmijnrood

A5002
Ultramarijn-

blauw

A6018
Geelgroen

A7001
Zilvergrijs

A7011
Ijzergrijs

RAL - KLEUREN

NT110
Papyruswit

NT120
Parelwit

NT130
Champagne

NT140
Beige

NT160
Kiezelgrijs

NT180NT170
Soft zwartKwartsgrijs

NATUURKLEUREN

 warmEEN                 KLEURENPALET 

Stelrad stelt je een warm kleurenpalet  voor. Een kleur voor iedere ruimte, voor elk  interieur,
elke persoonlijkheid. Kies je voor warme elegantie, barokke gezelligheid
of modern minimalisme, met Stelrad verwarm je je huis in kleur.
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VENTO RANGE
COMPACT VENTO  
PLANAR VENTO
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INGEBOUWDE VENTILATOREN VERHOGEN DE CONVECTIEWARMTE IN DE WINTER EN ZORGEN VOOR 
KOELING IN DE ZOMER.

Verwarmen op lagere 
temperaturen

Het energieverbruik van onze woningen moet 

omlaag. Dat kan je bereiken door goed te isoleren 

én te verwarmen op lagere temperaturen, met 

een klassiek cv-systeem of door in te zetten op 

hernieuwbare energie zoals warmtepompen.

Om je woning efficiënt en comfortabel te 

verwarmen heb je een aangepast afgiftesysteem 

nodig. De VENTO lagetemperatuurradiator is 

speciaal aangepast om een hoog rendement te 

halen, zelfs bij ultralage watertemperaturen en dit 

zowel bij renovatie als bij nieuwbouw.

Trouwens: zelfs als je vandaag nog niet wil 

investeren in een warmtepomp kan je gerust al 

VENTO radiatoren plaatsen. Zo geniet je meteen 

van een optimaal energiezuinig warmtecomfort 

en ben je klaar voor de toekomst.  Ze zien er 

bovendien tijdloos mooi uit. VENTO is dus in alle 

opzichten een duurzame keuze!

Wist je dat?
Een verwarmingssysteem op lage temperatuur 
kan je energieverbruik tot 20 procent 
doen dalen. Dat voel je meteen aan je 
energiefactuur… zonder toe te geven op 
kamertemperatuur en snelheid van opwarmen.

“  Ingebouwde ventilatoren zorgen automatisch 
voor extra convectiewarmte.  En nog meer 
comfort: in combinatie met een warmtepomp, 
ingesteld op een minimum van 17°C, kan je 
met een VENTO radiator ook koelen.”

HERFST 
WINTER
LENTE

WARME LUCHT

ZOMER

KOUDE LUCHT

VENTO RANGE

ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOREN
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SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
De VENTO radiatoren werken volautomatisch en worden aangestuurd zoals elke gewone radiator. Niets nieuws onder de 
zon! Ze hebben geen complex bedieningspaneel of bijkomende knoppen. De regeling gebeurt net als bij een gewone 
radiator, via een thermostatische kraan al dan niet gecombineerd met een kamerthermostaat.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Gascondensatieketel, stookolieketel of (hybride) warmtepomp. VENTO radiatoren zijn makkelijk te koppelen aan elke 
verwarmingsbron. De laatste optie is natuurlijk de meest duurzame. De VENTO radiatoren worden net zo geïnstalleerd 
als onze traditionele radiatoren, je hebt enkel een stopcontact nodig. Plug&play!

VENTO STAAT VOOR INNOVATIEVE VERWARMINGSTECHNOLOGIE.  
DE RADIATOREN ZIJN IMMERS MAKKELIJK TE BEDIENEN EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN.

VERWARMEN IN STIJL
Bij VENTO radiatoren is alles ingebouwd in de radiator. Zo blijft de typische radiatorvorm bewaard. Er zijn 2 uitvoeringen: 
de Compact VENTO met 4 aansluitingen en een geprofileerde voorzijde; en de Planar VENTO met 6 aansluitingen en een 
vlakke voorplaat.  De Planar VENTO is daarbij eerder minimalistisch, strak en decoratief. Aan jou de keuze.

VENTO RANGE 

DEZE RADIATOREN MAKEN HET JE GEMAKKELIJK
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„DE PLANAR VENTO 
IS MET ZIJN 

VLAKKE VOORZIJDE
TEGELIJKERTIJD 

MINIMALISTISCH,
STRAK EN 

DECORATIEF."
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De Compact VENTO radiator is volledig aangekleed 
met zijpanelen en een sierrooster die beide naadloos 
aansluiten op de radiator. Ingebouwde ventilatoren 
verhogen de convectiewarmte in de winter en 
zorgen voor koeling in de zomer.

De Planar VENTO is de decoratieve variant van de 
Compact VENTO radiator.  Ingebouwde ventilatoren 
verhogen de convectiewarmte in de winter en 
zorgen voor koeling in de zomer.

Planar VENTO

OMKASTE ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOR 
MET GEPROFILEERDE VOORZIJDE EN INGEBOUWDE 
VENTILATOREN.

DECORATIEVE ULTRA-LAGETEMPERATUURRADIATOR  
MET VLAKKE VOORZIJDE EN INGEBOUWDE 
VENTILATOREN.

Compact VENTO
VENTO RANGE

500 > 2000 mm

400, 600
en 900 mm

500 > 2000 mm

400, 600
en 900 mm

Geleverd met:
AC/DC adapter 240V/12V met kabel, consoles, 
schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en 
handleiding.

Het assortiment van de Planar VENTO bestaat uit type 22 
verkrijgbaar in 9 breedtematen (500 mm t.e.m. 2000 mm) 
en 3 hoogtematen (400, 600 en 900 mm).

Het assortiment van de Compact VENTO bestaat uit type 
22 verkrijgbaar in 9 breedtematen (500 mm t.e.m. 2000 
mm) en 3 hoogtematen (400, 600 en 900 mm).

NEW NEW

Geleverd met:
AC/DC adapter 240V/12V met kabel, consoles, 
schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop en 
handleiding.
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OVERTUIGENDE ARGUMENTEN OM TE KIEZEN VOOR DUURZAME ENERGIE

ENERGIE-EFFICIËNT
Warmtebronnen zoals warmte-
pompen werken sowieso efficiënter 
op lage temperatuur, soms volstaat 
al een aanvoertemperatuur van 
slechts 35°C.  
Een laag warmteregime bespaart 
je flink wat verwarmingskosten én 
vermindert je CO2-uitstoot.

SLIM EN GEBRUIKSVRIENDELIJK
De VENTO radiatoren werken 
volautomatisch en worden 
aangestuurd zoals elke gewone 
radiator. De regeling gebeurt 
net als bij een gewone radiator 
via een thermostatische kraan, 
of ze combineren met een 
kamerthermostaat.

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Gascondensatieketel, 
stookolieketel of (hybride) 
warmtepomp. VENTO radiatoren 
zijn makkelijk te koppelen 
aan elke verwarmingsbron. 
De laatste optie is natuurlijk 
de meest duurzame. Ze gaan 
trouwens perfect samen met 
vloerverwarming, ook een 
verwarmingssysteem op 
lage temperatuur. De VENTO 
radiatoren worden net zo 
geïnstalleerd als onze traditionele 
radiatoren, je hebt enkel een 
stopcontact nodig. Plug&play!

FLUISTERSTIL COMFORT
Het geluid van de ventilatoren die 
voor de extra convectiewarmte 
zorgen, is niet storend. Waar andere 
klassieke systemen meestal in 3 
standen werken, past de VENTO 
convectietechnologie zich snel en 
stil aan de gevraagde temperatuur 
aan. Hierdoor zal het geluid altijd 
automatisch tot een minimum 
beperkt worden, en nauwelijks 
hoorbaar zijn.

VERWARMEN EN KOELEN
En nog meer comfort: in combinatie 
met een warmtepomp, ingesteld op 
een minimum van 17°C, kan je met 
een VENTO radiator ook koelen. 
Geen overbodige luxe, want huizen 
zijn tegenwoordig steeds beter 
geïsoleerd wat in de zomer het risico 
op oververhitting vergroot.  
De koeling werkt volautomatisch  
en voelt als een aangenaam, 
verfrissend briesje.

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
Omdat ze met alle soorten 
warmtebronnen te combineren 
zijn, passen de VENTO radiatoren 
zowel in nieuwbouw- als 
renovatieprojecten. Dankzij hun 
speciaal design kunnen ze perfect 
op het bestaande leidingwerk 
worden aangesloten.  
De Compact uitvoering heeft 
vier zijdelingse aansluitingen. 
De Planar uitvoering beschikt 
naast deze vier zijdelingse 
aansluitingen tevens nog over 
twee laterale onderaansluitingen. 
Dat maakt deze luxeradiator dan 
ook uitermate geschikt voor de 
renovatiemarkt.

warmtepompenIdeaal voor WAAROM KIEZEN VOOR EEN
Stelrad VENTO radiator?

VENTO RANGE



ECO RANGE
NOVELLO ECO  
HYGIENE ECO

ECO - DECO RANGE: Planar Slim ECO • Planar Style ECO • Planar ECO

ECO - SPECIALE RADIATOREN: Hygiene ECO Galva • ECO Galva
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ECO RANGE

BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR
We kunnen er niet meer naast kijken:  
het klimaat kreunt onder ons energieverbruik.

Met zijn allen zoeken we naar manieren om slimmer met energie om te springen. Omdat gebouwen grote 
energieverbruikers zijn, en het leeuwendeel naar verwarming en warm water gaat, draagt onze sector een 
grote verantwoordelijkheid om mee te innoveren. Met hernieuwbare energie en efficiënte verwarmings- en 
koelingstechnologieën, kunnen onze gebouwen tot 60 % minder CO2 gaan uitstoten.

Daling van de energiefactuur * 

TOT 10,5 %
Snellere opwarming

TOT 23 %

Hogere stralingswarmte

TOT 50 %

Een daling van het energieverlies  
door een verminderde straling van  
de achterplaat 

TOT 8,8 % 

Hogere gemiddelde oppervlakte- 
temperatuur in de voorste plaat 

TOT 53 %

Vooringesteld thermostatisch 
ventiel bespaart

TOT 6 %

De Europese Unie trekt mee aan de kar door de normen voor het energie verbruik in nieuwe huizen geleidelijk aan te 
verstrengen. En terecht, want met een perfecte energiebalans verbruikt een modern huis minder dan een tiende van wat 
30 jaar geleden mogelijk was.

Moderne verwarmingstechnologieën en hernieuwbare energie zijn van cruciaal belang om de ambitieuze doelstellingen  
te halen. Om optimaal te renderen hebben deze nieuwe methodes lage-tempera tuursystemen nodig. En daar past de groene 
warmte van Stelrad ECO radiatoren perfect in het plaatje.

 
 * Kiwa verklaart dat u met de Stelrad ECO radiatoren tot 10,5 % op uw energiefactuur kan besparen zoals beschreven in volgend 
  rapport: Besparing van de Stelrad ECO radiator onder dynamische condities. GT-110081. Fennema, Edmund (30 maart, 2011)

  Gecontroleerde kwaliteitsverklaring door ISSO - www.bcrg.nl
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Lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, met zowel 
een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts 
monteerbaar vooringesteld ventiel. 

Warmteoverdracht kan op verschillende manieren gebeuren: via geleiding, convectie of straling. Voor de opwarming van 
een woning wordt vooral convectie- en/of stralingswarmte gebruikt.

Bij convectiewarmte wordt de lucht in een ruimte verwarmd door de luchtstroming langsheen de verwarmingselementen. 
Deze warme lucht stijgt op, koelt af en daalt weer af via de muren. De afgekoelde lucht wordt onderaan opnieuw door het 
verwarmingssysteem opgewarmd.

Bij stralingswarmte worden infrarode stralen uitgezonden die alle objecten in de ruimte direct verwarmen, onafhankelijk 
van luchtstromen zoals wind of tocht. Stralingswarmte geeft een heel gelijkmatige temperatuur aan de hele omgeving, 
dus zowel aan meubels en muren als aan mensen. Op hun beurt geven de objecten deze warmte ook weer terug aan de 
ruimte, wat een zeer behaaglijk gevoel geeft. 

De beste illustratie van stralingswarmte is de zon. Wie in de zon staat, ontvangt de stralen op de huid, wat onmiddellijk een 
stuk warmer aanvoelt, ook al is de nabije omgevingslucht in de schaduw niet kouder dan uit de schaduw. Het enige verschil 
in aanvoelen is de stralingswarmte.

De warmteoverdracht bij een traditionele radiator gebeurt gemiddeld voor 80 % via convectie en 20 % via stralingswarmte. 
Het behaaglijke warmtegevoel van de zonnestralen is dus minder aanwezig bij een traditionele radiator.  
Maar de ECO radiator brengt daar verandering in.

ECO RANGE

NOVELLO ECO
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Lagetemperatuurs-ventielradiator met seriële doorstroming, speciaal 
ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot 
belang zijn.

De ECO radiator bereikt na 2 minuten een tot 53 % hogere gemiddelde oppervlaktetemperatuur in de voorste plaat 
en een hogere eindtemperatuur in vollast; daarbij geeft hij tot 50 % meer stralingswarmte af. Net zoals bij de zon zal 
de gevoelstemperatuur bij de ECO radiator hoger zijn dan voor een traditionele radiator. Met andere woorden, bij 
een gevoelstemperatuur van 20 °C laat de verhoogde stralingswarmte van de ECO radiator toe de thermostaat enkele 
graden lager in te stellen. 

De ECO radiator = MEER STRALING = MEER COMFORT + MINDER BETALEN!

ECO RANGE

HYGIENE ECO

Novello ECO & Hygiëne ECO zijn ook beschikbaar in gegalvaniseerde versie, deze versie van de ECO radiator werd 
speciaal ontworpen en behandeld met een extra beschermende coating voor gebruik in vochtige ruimten.

Het assortiment van de Novello ECO bestaat uit 4 types  
(11, 21, 22, 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de Hygiene ECO bestaat uit 3 types 
(10, 20, 30), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ECO-ontluchter 
en blindstoppen. 

Geleverd met: 
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructies.

Hygiene ECO: zonder convectorblik en omkasting werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne en  
veiligheid van groot belang zijn. 



ELEKTRISCHE  
RADIATOREN
DAHLIA E
DAHLIA E-VENTO



ELEKTRISCHE RADIATOREN

DAHLIA E

Elektrische badkamerradiator

Een radiator die altijd paraat staat, in elk seizoen…
altijd handig in de badkamer. Of je een handdoek wil
opwarmen, of de kamertemperatuur extra aangenaam
maken, op de Dahlia E kan je altijd rekenen.

Elektrische badkamerradiator met 
voorgemonteerde PTC blower
Met de Dahlia E-VENTO kies je voor een versie met  
blower. Door de turboboost zorgt de PTC Blower ervoor 
dat de warmte extra snel verspreidt.   
Een luxe die bijzonder vlug went !

DAHLIA E-VENTO
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NEW NEW

Het assortiment van de Dahlia E-VENTO is verkrijgbaar in  
4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm ) en 
2 breedtematen (495 en 585 mm).   
Afgiftes van 1350 W tot 1950 W.

Het assortiment van de Dahlia E is verkrijgbaar in  
4 hoogtematen (775, 1.181, 1.411 en 1.763 mm ) en  
4 breedtematen (400, 450, 495 en 585).   
Afgiftes van 400 W tot 1000 W.

Voorgemonteerd:
Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. 
Uitgerust met thermostaat en 0,8m geïsoleerde kabel.

Geleverd met:
Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Geleverd met:
Consoles, schroeven, pluggen en handleiding.

Voorgemonteerd: 
Voorgevuld met verwarmingsvloeistof. 
Uitgerust met thermostaat, 950 Watt PTC blower en  
1,2m geïsoleerde kabel.

Optioneel Optioneel



ELEKTRISCHE RADIATOREN

VERTEX E

Verticale elektrische radiator met 
geprofileerde voorzijde
De Vertex E is de elektrische uitvoering van onze verticale 
Vertex radiator. Hij is plaatsbesparend door zijn verticale 
vormgeving en heeft enkel een stopcontact nodig om  
snel een hoge warmteafgifte te bereiken.

Verticale decoratieve elektrische 
radiator met vlakke voorzijde
De Vertex Plan E combineert de voordelen van een verticale 
elektrische radiator met een strak en decoratief uitzicht.
Met de vlakke voorzijde komt hij tot zijn recht in de mooiste 
interieurs, ook in kleine ruimten waar hij plaatsbesparend is.

VERTEX PLAN E

NEW

Het assortiment van de Vertex Plan E bestaat uit type 11 
verkrijgbaar in 3 breedtematen (500, 600 en 700 mm) en  
1 hoogtemaat (1800 mm). Afgiftes van 1250 W tot 1750 W.

Het assortiment van de Vertex E bestaat uit type 11 
verkrijgbaar in 3 breedtematen (500, 600 en 700 mm) en  
1 hoogtemaat (1800 mm). Afgiftes van 1250 W tot 1750 W.

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven  
en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat.

Accessoires:
Magnetische handdoekhouder chroom

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven  
en -pluggen, montage-instructie en RF-thermostaat.

Inbegrepen

NEW

Inbegrepen

Optioneel



ECOLOGISCH EN DUURZAAM
Elektriciteit kan op een 
milieuvriendelijke manier 
worden opgewekt waardoor 
het een uiterst duurzame 
energiebron betekent.

SELEKTIEF VERWARMEN
Je kan indien gewenst een 
bepaalde ruimte apart en snel 
verwarmen.  
Ideaal voor in de badkamer 
bijvoorbeeld!

EFFICIËNT VERWARMEN
In een vrij korte tijd kan je 
genieten van een aangename 
warmte.

IDEAAL IN COMBINATIE MET 
ZONNEPANELEN
Heb je zonnepanelen?  
Dan kun je het grootste deel 
van de elektriciteit zelf voorzien, 
wat extra milieuvriendelijk is.

REDENEN GENOEG OM TE KIEZEN VOOR ELEKTRISCHE WARMTE.

WAAROM KIEZEN VOOR 
Stelrad elektrische radiatoren

ELEKTRISCHE RADIATOREN

ZORGELOOS VERWARMEN
Elektrische radiatoren vergen 
geen speciaal periodiek 
onderhoud.

PLUG & PLAY
Je hebt enkel een stopcontact 
nodig om deze radiator in 
werking te zetten.

GEEN KAP OF BREEKWERK
Het is perfect mogelijk de 
elektrische radiatoren achteraf 
nog bij te plaatsen.   
Er hoeven immers geen 
bijkomende leidingen voorzien 
te worden.
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 DECO RANGE
VERTEX SLIM

PLANAR SLIM ECO
VERTEX SWING
VERTEX TANGO

VERTEX PLAN
PLANAR ECO

VERTEX STYLE
PLANAR STYLE ECO

PLANAR 8
PLANAR STYLE 8

COMPACT PLANAR
COMPACT STYLE
PLANAR PLINTH

PLANAR STYLE PLINTH

DECO RANGE 8 CONNECTIONS: Planar 8 • Planar Style 8 
DECO RANGE ECO: Planar Slim ECO • Planar ECO • Planar Style ECO

ELEKTRISCHE RADIATOREN: Vertex Plan E



21

DECO RANGE

VERTEX SLIM PLANAR SLIM ECO
Horizontaal tijdloos design

Het tijdperk dat u uw radiatoren achter de sofa verstopte, 
is met de komst van de Planar Slim ECO volledig verleden 
tijd. Deze radiator zal u letterlijk en figuurlijk in de verf 
willen zetten. Door zijn hoogkwalitatieve afwerking geniet 
u jaar na jaar van een mooie, warme radiator. 
Gebruik hem in combinatie met de Vertex Slim om een 
licht en ruimtelijk gevoel te creëren in heel uw woning.

Verticaal hedendaags design

De Vertex Slim is de uitgekozen designradiator voor 
iedereen die houdt van een strak en meesterlijk design. 
De volledig egale voorzijde en de verzonken zwarte 
zijpanelen en bovenrooster geven de radiator een 
onevenaarbare uitstraling. Met zijn excellente afwerking 
geeft u uw woning extra klasse, zelfs indien de ruimte 
beperkt is. 

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-
instructie.

Accessoires:
design aansluitset, handdoekbeugel (RVS, aluminium 
zwart of aluminium wit) en zwart bovenrooster zijn als 
accessoire beschikbaar.

Het assortiment van de Vertex Slim bestaat uit 3 types  
(11, 21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (470, 570 en  
670 mm) en 2 hoogtematen (1.840 en 2.040 mm) .

Voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  ECO ontluchter 
en blindstoppen.
Geleverd met:
design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles, montage-
vergrendeling, schroeven, pluggen en montage-instructie.
Accessoires:
handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) is 
als accessoire beschikbaar (enkel voor breedte 1.070 mm).

Het assortiment van de Planar Slim ECO bestaat uit 2 types  
(21, 22) verkrijgbaar in 6 breedtematen (1.070 t.e.m.  
2.070 mm) en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).
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DECO RANGE

VERTEX SWING VERTEX TANGO 
Verticale designradiator  
met zwier
Met zijn mooie ronde vormen charmeert de Vertex Swing 
radiator eenieder van ons. Door zijn specifieke design 
oogt hij niet alleen gracieus, hij zorgt daarnaast ook voor 
een aangename warmte. Bovendien kan u door middel 
van kleur de Vertex Swing naadloos laten overgaan in uw 
interieur of net gebruiken als eyecatcher om de ruimte 
extra karakter te geven. Welke keuzes u ook maakt, de 
Vertex Swing biedt u de oplossing.

Decoratieve radiator sierlijk  
in z’n eenvoud
De Vertex Tango schept met zijn natuurlijke strakke  
vormen allure in elk interieur. Of u nu kiest voor een 
minimalistische look of voor een gezellige warme sfeer. 
Zijn naadloze, gehoekte afwerking maakt de Vertex Tango 
stijlvol en egaal in elk opzicht. Kies één van onze kleuren 
om een perfecte harmonie te vinden tussen uw woning 
en uw Vertex Tango radiator.

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-
instructie.

Accessoires:
Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertex Tango bestaat uit 3 types 
(11, 21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (410, 510 en 
610 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).

Geleverd met:
J-consoles, schroeven, pluggen, ETA-veiligheidsschroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-
instructie.

Accessoires:
Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertex Swing bestaat uit 3 types 
(11, 21, 22) verkrijgbaar in 3 breedtematen (481 t.e.m.  
727 mm) en 2 hoogtematen (1.820 en 2.020 mm).
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VERTEX PLAN
Verticale radiator met  
vlakke voorzijde
De Vertex Plan combineert een strak en decoratief uitzicht 
en is bovendien bruikbaar in kleine ruimten doordat hij 
plaatsbesparend is. Deze radiator is perfect combineer-
baar met de Planar radiatoren om zo het moderne  
karakter en de strakke lijn in heel uw woning door te  
voeren. Alle types zijn voorzien van zijpanelen zodat de 
radiator een compacte eenheid vormt.

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-
instructie.

Accessoires:
Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertex Plan bestaat uit 4 types  
(11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m.  
700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

PLANAR ECO
Decoratieve ECO radiator  
met vlakke voorzijde
Een minimalistisch design en het ECO concept van de 
seriële doorstroming worden hier perfect gecombineerd. 
De strakke en tijdloze uitstraling zorgt ervoor dat de  
Planar ECO mooi aansluit bij de andere decoratieve 
radiatoren binnen het Stelrad assortiment.

Voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  
ECO-ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructie. 

Het assortiment van de Planar ECO bestaat uit 3 types  
(21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m.  
2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).
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DECO RANGE

VERTEX STYLE PLANAR STYLE ECO
Decoratieve ECO radiator  
met gestileerde voorzijde
De Planar Style ECO integreert als decoratieve radiator de 
verschillende voordelen van de ECO radiator.  
Door het horizontale lijnenspel vormt de Planar Style ECO 
een perfecte eenheid met de Vertex Style.

Verticale radiator met gestileerde 
voorzijde
Zowel in de klassieke als de meer trendy gerichte  
nieuwbouw en renovatie wordt veelvuldig gebruik  
gemaakt van grote glaspartijen en terrasramen om de  
lichtinval te optimaliseren. Stelrad biedt met de Vertex Style 
hiervoor de ideale oplossing. 

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheidsschroeven 
en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en montage-
instructie.

Accessoires:
Design aansluitset, magnetische handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertex Style bestaat uit 4 types  
(11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m.  
700 mm) en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  
ECO-ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructie.

Het assortiment van de Planar Style ECO bestaat uit 3 types 
(21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m.  
2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).
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PLANAR 8 PLANAR STYLE 8
Decoratieve ventielradiator  
met vlakke voorzijde voorzien van 
8 aansluitingen
De Planar 8 radiator is de eerste in de serie van 
decoratieve Stelrad radiatoren. Deze radiator met vlakke 
voorzijde, nauw aansluitend sierrooster en zijpanelen  
is tegelijkertijd minimalistisch, strak en decoratief.  
De 8 aansluitingen bieden een buitengewone flexibiliteit 
wat aansluitmogelijkheden betreft.

Decoratieve ventielradiator  
met gestileerde voorzijde voorzien 
van 8 aansluitingen
De decoratieve Planar Style 8 zorgt door een samenspel 
van horizontale lijnen in combinatie met een aangepaste 
kleur voor een sfeer van rust, licht en ruimte. 
Door de 8 aansluitingen is deze radiator multi inzetbaar 
voor zowel nieuwbouwprojecten als grote en kleine 
renovaties.

Voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluchter en  
blindstoppen.

Geleverd met:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen
en montage-instructie. 

Het assortiment van de Planar 8 bestaat uit 4 types  
(11, 21, 22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel, ontluchter en  
blindstoppen.

Geleverd met:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen  
en montage-instructie.

Het assortiment van de Planar Style 8 bestaat uit 4 types  
(11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 10 breedtematen (500 t.e.m.  
2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

NEW NEW
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Horizontale compact radiator  
met gestileerde voorzijde 
De Compact Style is een decoratieve radiator die door een 
samenspel van horizontale lijnen in de voorplaat een sfeer 
van rust, licht en ruimte creëert. Een compactradiator die 
dankzij de gestileerde voorzijde en nauw aansluitende 
zijpanelen en sierrooster een bijzonder verzorgd en 
afgewerkt imago krijgt. 

Horizontale compact radiator  
met vlakke voorzijde
De Compact Planar is de decoratieve strakke uitvoering 
van de klassieke Compact radiator. Met de Stelrad Compact 
radiator als basis kies je met de Compact Planar voor een 
oerdegelijke radiator met net dat tikkeltje meer.

Geleverd met:
consoles, montagevergrendeling, ontluchter, blindstop, 
schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Compact Planar bestaat uit 3 types 
(21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m.  
2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Geleverd met:
consoles, montagevergrendeling, ontluchter, blindstop, 
schroeven en pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Compact Style bestaat uit 3 types 
(21, 22, 33) verkrijgbaar in 12 breedtematen (400 t.e.m.  
2.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

DÉCO RANGE

COMPACT PLANAR COMPACT STYLE

De Reno Planar radiator is de variant van de Compact 
Planar speciaal  ontwikkeld voor renovatiedoeleinden. 
Oude gietijzeren en ledenradiatoren kunnen stijlvol 
vervangen worden door deze decoratieve radiator met 
behoud van het bestaande leidingsysteem.
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PLANAR PLINTH PLANAR STYLE PLINTH
Volledig vlakke plintradiator

Met de Planar Plinth beantwoordt Stelrad aan de 
groeiende vraag naar lage designradiatoren. Doordat 
grote raampartijen steeds meer en meer worden 
toegepast in de moderne architectuur, zijn onze 
plintradiatoren beschikbaar met een vlakke voorzijde 
of met een vlakke voor- en achterzijde. Ondanks hun 
kleine gestalte behalen de Planar Plinth radiatoren een 
aangename, hoge warmteafgifte.

Plintradiator boordevol stijl

Heeft u problemen met het vinden van de gepaste 
radiator voor uw grote raampartij? Dan biedt de  
Planar Style Plinth u de perfecte oplossing.  
Deze plintradiator is beschikbaar met gestileerde  
voor- en achterzijde. Door zijn horizontale lijnenspel  
vormt de Planar Style Plinth radiator, in combinatie met  
de Planar Style of Vertex Style, een evenwichtig geheel  
in uw woning. 

Voorgemonteerd:
regelbaar Heimeier ventiel.

Geleverd met:
ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Planar Plinth bestaat uit 3 types 
(22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m. 
2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Voorgemonteerd:
regelbaar Heimeier ventiel.

Geleverd met:
ontluchter en blindstoppen.

Het assortiment van de Planar Style Plinth bestaat uit  
3 types (22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen  
(1.000 t.e.m. 2.600 mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).
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GILIA SINGLE

GILIA SINGLE
GILIA DOUBLE

HORTA VERTICAL
ALMADA

DESIGN RANGE
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DESIGN RANGE

GILIA SINGLE

Het assortiment van de Gilia Double bestaat uit  
4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en  
4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).

Verticale design radiator met 
ronde buizen
De Gilia Single is een strak en tijdloos ontwerp voor  
keukens en badkamers. Deze radiator geeft met zijn 
horizontale lijnenspel ritme aan elke ruimte die hij 
aanvult. Dankzij zijn zachte rondingen en praktische 
openingen is de Gilia Single zeer geschikt om 
handdoeken en kledingstukken op te hangen.  
Gilia Single verzekert een hoge warmteafgifte en kan in 
verschillende kleuren worden geleverd.

Verticale design radiator met 
dubbele rij ronde buizen
Gilia Double koppelt een rechttoe-rechtaan ontwerpstijl 
aan uitmuntende prestaties om de gehele keuken of 
badkamer van ongeëvenaard comfort te voorzien.  
Zijn handige uitsparingen bieden veel mogelijkheden 
voor handdoeken, die hij in snel tempo opwarmt.  
Deze moderne klassieker is verkrijgbaar in diverse  
formaten en kleuren en kan daarom ingepast worden  
in vrijwel elk ontwerp.

GILIA DOUBLE

Geleverd met:
4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-
kleuren), schroeven, pluggen, designontluchter en 
-blindstop, blindstoppen en montage-instructie.

Geleverd met:
4 witte consoles (gechromeerd voor andere  
radiatorkleuren), schroeven, pluggen, design- 
ontluchter, blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Gilia Single bestaat uit  
4 breedtematen (500, 600, 750 en 900 mm) en  
4 hoogtematen (1.199, 1.495, 1.791 en 2.013 mm).
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DESIGN RANGE

HORTA VERTICAL

Verticale design radiator met een 
strak en stoer karakter
Hoewel de Horta Vertical radiator zich op de vlakte 
houdt, weet deze veelzijdige designradiator elke ruimte 
te verrijken. Door zijn verticale lamellen evenwijdig aan 
de muur heeft Horta Vertical een minder uitgesproken 
profiel – zeker wanneer zijn kleur aansluit bij die van de 
achtergrond. In een felle tint staat hij dan weer net in het 
middelpunt van de belangstelling.

Een functionele badkamerradiator 
met een prestigieus imago
De verticale badkamerradiator Almada combineert  
functionaliteit met een sober design. Door zijn horizontale 
lamellen maakt Almada smalle badkamers optisch breder. 
Bovendien biedt Almada door de positionering van de 
lamellen de mogelijkheid om handdoeken te verwarmen. 
Almada is beschikbaar in kleur en past daarom in alle stijlen 
badkamers – van ingetogen tot uitbundig.

ALMADA

Geleverd met:
4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-
kleuren), schroeven, pluggen, montagebeveiliging, 
consoleafdekking, designontluchter, blindstoppen en 
montage-instructie.

Geleverd met:
4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiator-
kleuren), schroeven, pluggen, montagevergrendeling, 
console-afdekking, designontluchter, blindstoppen en 
montage-instructie.

Het assortiment van de Horta Vertical bestaat uit  
4 breedtematen (408, 538, 668 en 798 mm) en  
3 hoogtematen (1.600, 1.800 en 2.000 mm).

Het assortiment van de Horta Vertical bestaat uit  
2 breedtematen (450 en 600 mm) en  
3 hoogtematen (1.186, 1.511 en 1.771 mm).
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STANDAARD  
RADIATOREN
VERTEX
NOVELLO 8
COMPACT ALL IN
ACCORD

STANDARD RADIATOREN 8 CONNECTIONS: Novello 8

ELEKTRISCHE RADIATOREN: Vertex E
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STANDAARD RADIATOREN

VERTEX
Verticale paneelradiator met 
middenaansluiting
Geleverd met: J-consoles, schroeven en pluggen,
ETA-veiligheidsschroeven en -pluggen, ontluchter,
blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Vertex bestaat uit 5 types (10, 11, 20, 
21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 t.e.m. 700 mm)  
en 4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

ACCORD
Paneelradiator zonder omkasting

Geleverd met: consoles, schroeven, pluggen  
en montage-instructie.

Het assortiment van de Accord bestaat uit 4 types  
(11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

NOVELLO 8
Omkaste ventielradiator voorzien 
van 8 aansluitingen
Voorgemonteerd: vooringesteld regelbaar Heimeier 
ventiel, ontluchter en blindstoppen.
Geleverd met: consoles (type Monclac), schroeven  
en pluggen, montage-instructie.

Het assortiment van de Novello 8 bestaat uit 4 types (11, 
21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m.  
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

COMPACT ALL IN
Omkaste paneelradiator 

Geleverd met: consoles, montage vergrendeling, 
schroeven, pluggen, ontluchter, blindstop  
en montage-instructie.

Het assortiment van de Compact All in bestaat uit 4 types 
(11, 21, 22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Compact All In

Vertex

Accord

Novello 8

NEW



SPECIALE RADIATOREN HYGIENE: Hygiene • Hygiene Galva 
SPECIALE RADIATOREN GALVA:  Vertical Galva • Galva • Hygiene Galva • ECO Galva
SPECIALE RADIATOREN  ECO GALVA: Hygiene ECO Galva • ECO Galva

DECO RANGE: Reno Planar

SPECIALE  
RADIATOREN
HYGIENE ECO GALVA
HYGIENE
HYGIENE GALVA
VERTICAL GALVA
GALVA
ECO GALVA
NOVELLO PLINTH
RENO COMPACT



SPECIALE RADIATOREN

HYGIENE ECO GALVA
 
HYGIENE (GALVA)

ECO radiator voor in vochtige 
ruimtes waar hygiëne en veiligheid 
van groot belang zijn.
Deze ECO radiator werd speciaal ontwikkeld voor 
omgevingen waar hygiëne en veiligheid van groot belang 
zijn. Door de exra beschermende gegalvaniseerde onderlaag 
kan deze ECO radiator ook probleemloos gebruikt worden in 
vochtige ruimtes.

Hygiene radiator (voor in vochtige 
ruimtes)

De Hygiene radiator zonder convectorblik en omkasting 
werd speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar hygiëne 
en veiligheid van groot belang zijn. 

De Hygiene Galva werd bovendien voorzien van een extra 
beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik 
in vochtige ruimtes.

Voorgemonteerd:
Vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  
ECO ontluchter en blindstoppen.

Geleverd met:
Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Hygiene ECO Galva bestaat uit  
3 types (10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 
t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Geleverd met:
Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Hygiene (Galva) bestaat uit 3 types 
(10, 20, 30) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

SPECIALE RADIATOREN HYGIENE: Hygiene • Hygiene Galva 
SPECIALE RADIATOREN GALVA:  Vertical Galva • Galva • Hygiene Galva • ECO Galva
SPECIALE RADIATOREN  ECO GALVA: Hygiene ECO Galva • ECO Galva

DECO RANGE: Reno Planar

35
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Gegalvaniseerde (ECO) radiator 
voor gebruik in vochtige ruimtes
De gegalvaniseerde versie van de ECO radiator werd  
speciaal voorzien van een beschermende onderlaag voor 
gebruik in vochtige ruimtes. 

De ECO Galva wordt geleverd zonder omkasting.

ECO GALVA voorgemonteerd:
vooringesteld regelbaar ventiel type Heimeier,  
ECO ontluchter en blindstoppen.

Verticale radiator voor gebruik in 
vochtige ruimtes
De Vertical Galva radiator is voorzien van een extra  
beschermende gegalvaniseerde onderlaag voor gebruik  
in vochtige ruimtes.

Geleverd met:
J-consoles, schroeven en pluggen, ETA-veiligheids-
schroeven en -pluggen, ontluchter, blindstoppen en 
montage-instructie.

Accessoires:
Design aansluitset, handdoekhouder chroom.

Het assortiment van de Vertical Galva bestaat uit 5 types  
(10, 11, 20, 21, 22) verkrijgbaar in 5 breedtematen (300 
t.e.m. 700 mm) en  4 hoogtematen (1.600 t.e.m. 2.200 mm).

Geleverd met:
Consoles, schroeven, pluggen en montage-instructie.

Het assortiment van de Galva bestaat uit 4 types (11, 21,  
22 en 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m.  
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm).

Het assortiment van de ECO Galva bestaat uit 4 types (11, 21, 
22, 33) verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 
3.000 mm) en 6 hoogtematen (300 t.e.m. 900 mm). 

SPECIALE RADIATOREN 

VERTICAL GALVA (ECO) GALVA

Vertical Galva Galva

ECO Galva
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SPECIALE RADIATOREN

NOVELLO PLINTH
Een minimum aan hoogte, een maximum aan warmte! 

Voor ruimtes met grote raampartijen van vloer tot plafond, etalages, veranda’s, wintertuinen en onder venstertabletten biedt 
de Novello Plinth de volmaakte oplossing. 
Door zijn subtiele opstelling past deze radiator perfect in elk interieur. De koude in de directe omgeving van een venster wordt 
omgezet in een aangename warmte. De Novello Plinth bestaat als wandmodel of als vrijstaand model. 

Voorgemonteerd:
regelbaar Heimeier ventiel.

 

Geleverd met:
ontluchter, blindstoppen.

RENO
Een Compact radiator met zeer specifieke afmetingen om oude gietijzeren en ledenradiatoren te vervangen,  
door gebruik te maken van het bestaande leidingsysteem.

Geleverd met:
montage-instructie.

Het assortiment van de Novello Plinth bestaat uit 3 types 
(22, 33, 44) verkrijgbaar in 9 breedtematen (1.000 t.e.m 2.600 
mm) en 1 hoogtemaat (200 mm).

Het assortiment van de Reno Compact bestaat uit 3 types 
(21, 22, 33), verkrijgbaar in 18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 
mm) en 3 hoogtematen (400, 550 en 950 mm).
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BADKAMER  
RADIATOREN
DAHLIA
VALERIANA

BADKAMER DESIGN:  
Gilia Single • Gilia Double • Horta Vertical • Almada



BADKAMER RADIATOREN

DAHLIA VALERIANA
Klassieke badkamerradiator

De Stelrad Dahlia is een klassieke badkamerradiator
met rechte, ronde buizen die het traditionele en tijdloze 
karakter in uw badkamer bewaart. De Dahlia kan tevens 
gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om  
de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.

Elegante badkamerradiator

De Stelrad Valeriana radiator met zijn gebogen en
ronde buizen benadrukt de elegantie en zorgt door
zijn discrete aanwezigheid voor een aangenaam
warmtecomfort.

Geleverd met:
consoles, schroeven en pluggen, ontluchter,  
blindstoppen en montage-instructie.

Het assortiment van de Dahlia bestaat uit  
5 breedtematen (400, 495, 500, 585 en 737 mm) en  
5 hoogtematen (775, 1.181, 1.411, 1.763 en 1.993 mm). 

Geleverd met:
consoles, schroeven en pluggen, ontluchter,  
blindstoppen en montage-instructie. 

Het assortiment van de Valeriana bestaat uit  
3 breedtematen (495, 585 en 737 mm) en  
3 hoogtematen (775, 1.181 en 1.763 mm).
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STELRAD SALES TEAM BELGIË / BELGIQUE 

Steven Goos 
Account Manager, Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen 
+32 (0)496 25 04 17 
steven.goos@srg.eu

Pana Tsanaktsidis 
Account Manager, Brussel, Limburg & Vlaams-Brabant 
+32 (0)496 16 21 11 
pana.t@srg.eu

Philippe Legrain 
Délégué Commercial, Wallonie & Luxembourg 
+32 (0)496 52 19 29 
philippe.legrain@srg.eu

Bert Scholtissen 
Sales Support Manager 
+31 (0)653 40 53 23 
bert.scholtissen@srg.eu

Koen Mannaerts 
Commercieel Directeur Europa 
Directeur Commercial Europe 
koen.mannaerts@srg.eu

SALES TEAM NEDERLAND

Rudi Vos
Account Manager Noord Nederland
+31 (0)6 51 59 48 66 
rudi.vos@srg.eu 

Jeroen van Delden
Account Manager Midden Nederland
+31 (0)6 51 90 52 59 
jeroen.vandelden@srg.eu

Tjerk Vogel 
Account Manager Zuid Nederland
+31 (0)6 51 90 59 15
tjerk.vogel@srg.eu 

Umar Van Venetiën
Account Manager West Nederland
+31 (0)6 51 60 35 41
umar.vanvenetien@srg.eu

Erwin Zomers
Commercieel Directeur Nederland
erwin.zomers@srg.eu
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NEDERLAND 
Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth | T. +31 455 65 62 62

Seasons                      change,                    and so                   do we !Seasons                      change,                    and so                   do we !

België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg • Nederland
Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Rusland • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden


