
ECO LIVING ... 
SUSTAINABLE, CONSCIOUS, ECO-FRIENDLY, ENVIRONMENTAL, RESPONSIBLE, ETHICAL, MINDFUL...

STELRAD ECO RADIATOREN
verlagen uw energiefactuur

tot 10,5 %

ECO brochure

2023 België - Nederland



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.

De Europese Unie trekt mee aan de kar door de normen 
voor het energieverbruik 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-temperatuursystemen nodig.  
En daar past de groene warmte van Stelrad ECO radiatoren 
perfect in het plaatje.
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Bron: “Green Paper on Energy Efficiency or Doing More with Less” .

WAAROM
GROENE WARMTE ?

We kunnen er niet meer naast kijken:
het klimaat kreunt onder ons energieverbruik.



SNELLERE OPWARMING

Het water stroomt op een unieke manier 
de ECO radiator binnen.  
Door de seriële instroom van warm  
water, eerst in de voorste plaat en 
daarna in de achterste plaat, geniet u 
sneller van het warmtegevoel.

MINDER WARMTEVERLIES AAN DE 
ACHTERKANT

Doordat het warme water eerst volledig 
door de voorplaat stroomt zal de achterste 
plaat vaak minder warm worden.  
Daardoor gaat er minder stralingswarmte 
verloren door de muur via de achterkant 
van de radiator.

GESCHIKT VOOR  
HERNIEUWBARE ENERGIE

De ECO radiator is perfect  
geschikt voor zowel individuele- 
als collectieve verwarmings- 
installaties, is aansluitbaar op  
een modulerende gas- of  
stookolieketel en perfect  
combineerbaar met allerlei  
lage-temperatuur-systemen 
(warmtepompen, zonnecellen  
en biomassa-installaties).

SNELLERE OPWARMING
MEER BESPARING...
De unieke en vernieuwende techniek van de ECO radiator verhoogt uw 
comfortgevoel. Bovendien daalt uw energie factuur, verhoogt de efficiëntie 
van uw verwarmings installatie en vermindert de CO2 uitstoot.



VOORINGESTELD  
THERMOSTATISCH VENTIEL

Het thermostatisch ventiel regelt de 
water toevoer in de radiator.  
Naargelang de afmetingen van de 
radiator wordt dit ventiel fabrieksmatig 
vooringesteld. Hierdoor wordt een 
optimaal rendement gerealiseerd.

MEER COMFORTSTRALING  
AAN DE VOORKANT

Door de directe instroom – uniek aan de 
Stelrad ECO radiator – heeft het water in  
de voorste plaat een hogere temperatuur.  
Daardoor geeft uw radiator meer stralings-
warmte, waardoor het comfortgevoel  
enerzijds verhoogt en anderzijds behouden 
blijft bij lagere- temperatuursystemen.

LINKS EN RECHTS MONTEERBAAR 
VENTIEL 

Het ventiel kan zowel links als rechts 
van uw ECO radiator worden  
gemonteerd zonder de aanvoer- en 
retourleiding te moeten aanpassen.

MIDDENAANSLUITING

In het midden van de ECO radiator 
bevindt er zich een 3/4” buitendraadse 
euroconus aansluiting. De aansluit-
plaats is dan niet meer afhankelijk van 
de lengte van de radiator.  
Het voordeel is dat de leidingen al 
vroeg in het project kunnen gelegd 
worden zonder de afmetingen van de 
radiator te moeten kennen. Daarnaast 
is er ook een extra 1/2” binnendraadse 
aansluiting rechts onderaan voorzien.

De keuze van uw radiator bepaalt voor een groot deel het verwarmingscomfort in uw 
woning. Kent u het gevoel van een tochtdichte woonruimte die bij 20 °C toch niet  
comfor  tabel aanvoelt? Dat kan een goede stralings warmte van uw radiator verhelpen.

MEER COMFORT
MINDER CO2 



“Wil jij ook op een budget-en milieuvriendelijke wijze 

je huis verwarmen zonder in te boeten aan  

comfort, stijl en vormgeving?”

Laat u aangenaam verrassen  

door ons assortiment ECO radiatoren,

van de traditionele basisversie 

tot de decoratie variant…

ECO RANGE



 

ECO RANGE

GELEVERD MET:
design thermostaatkraan, ventielverlenger, consoles,  
schroeven, pluggen en montage-instructie.

HORIZONTAAL TIJDLOOS DESIGN

Planar Slim ECO

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.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  ECO ontluchter 
en blindstoppen.

ACCESSOIRES:
handdoekbeugel (RVS, aluminium zwart of aluminium wit) is  
als accessoire beschikbaar. (voor breedtematen tot 1.070 mm).

Het assortiment van de Planar Slim ECO bestaat uit 2 types  
(21, 22) verkrijgbaar in 8 breedtematen (670 t.e.m. 2.070 mm) 
en 2 hoogtematen (545 en 645 mm).

DECORATIEVE ECO RADIATOR 
MET GESTILEERDE VOORZIJDE

Planar Style ECO

De Planar Style ECO integreert als decoratieve radiator de 
verschillende voordelen van de ECO radiator.  
Het horizontale lijnenspel zorgt nog voor extra dimensie.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  ECO ontluchter 
en blindstoppen.

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).

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven, pluggen en 
montage-instructie.



 
Het assortiment van de Planar 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 Novello ECO en de Hygiene ECO bestaat 
uit  18 breedtematen (400 t.e.m. 3.000 mm) en 6 hoogtematen  
(300 t.e.m. 900 mm).  Hygiene ECO bestaat in 3 types (10, 20, 30),  
Novello ECO in 4 types (11, 21, 22, 33).

Hygiëne ECO :  Klassieke ECO radiator met geprofileerde 
voorzijde, zonder convectielamellen, zijpanelen en bovenrooster 
wat het onderhoud van de radiator een stuk vereenvoudigt.

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

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

GELEVERD MET:
consoles, schroeven en pluggen en montage-instructies.

DECORATIEVE ECO RADIATOR
MET VLAKKE VOORZIJDE

Planar ECO

Een minimalistisch design en het ECO concept van de 
seriële doorstroming worden hier perfect gecombineerd. 
De strakke uitstraling zorgt ervoor dat de Planar ECO mooi 
past in elk interieur.

VOORGEMONTEERD:
vooringesteld regelbaar Heimeier ventiel,  ECO ontluchter 
en blindstoppen.

GELEVERD MET:
consoles, montagevergrendeling, schroeven en pluggen en 
montage-instructie.

KLASSIEKE ECO RADIATOR MET OMKASTING  
EN GEPROFILEERDE VOORZIJDE

Novello ECO
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