




Henrad je součástí skupiny SRG, jednoho z největších 
evropských výrobců deskových otopných těles. Výrob-
ní závody se nacházejí v Belgii, Holandsku, Turecku 
a Velké Británii.
Naše výrobky jsou dostupné v celém Česku v pro-
dejní sítí GC skupiny a podporované naším obchod-
ním  a technickým zastoupením.
Náš panevropský výzkum & vývoj s technickým  od-
dělením v Belgii jsou  na čele technologií otopných 
těles. Henrad se těší vynikající  pověsti spolehli-
vosti služeb a výrobků. Všechny naše výrobky jsou 
ve shodě s EN 442 což znamená, že tepelné výkony 
našich radiátorů byly testovány a potvrzeny nezá-
vislou oficiální laboratoří.
Máme rozsáhlé výrobní závody a držíme  zásoby  
populárních modelů a velikostí  v našich distribuč-
ních centrech, aby nám to umožnilo poskytovat  na 
čas a plně služby naší síti zákazníků.

Henrad- krásný radiátor pro moderní bydlení. 

 

OHenradu



Proč

Henrad Základní myšlenkou Henradu při navrhování radi-
átorů je, aby byly součástí výzdoby interiéru. Proto 
je velký důraz kladený na vzhled, estetiku a kvalitu, 
díky čemu je Henrad  oceňován jako krásný radiátor 
pro moderní bydlení. 

správná



Henrad
Estetika provedení a design jsou velmi důležité, ale ne-
jsou to jediné požadavky, které musí radiátor splňovat, 
aby se stal prvkem výzdoby interiéru. Důležité je, aby se 
jeho velikost přizpůsobila celé místnosti. Radiátory He-
nrad se vyrábějí v různých rozměrech- výška, hloubka a 
délka. Pro stejný tepelný výkon, který je potřebný pro da-
nou místnost, si můžeme vybrat nízké nebo vysoké, úzké 
nebo široké radiátory. Na pozadí klasických modelů vyni-
ká v nabídce Henrad řada designových radiátorů Everest 
Plan a Everest Line - radiátorů s hladkým dekorativním 
předním panelem. Řada je doplněná o řadu Alto Plan a 
Alto Line - vertikální radiátory, které jsou vhodné do míst-
ností s velkým prosklením, kde je velmi malý prostor na 
umístění radiátorů.
Díky optimálním poměrům sálavého a konvekčního tepla 
radiátory Henrad poskytují pohodlné rozložení vnitřní tep-
loty. Výběr  radiátorů Henrad je kombinací  příznivé ceny 
za jednotku tepelného výkonu, vysoké účinnosti i život-
nosti  radiátorů a dlouholeté záruky.

Je 

volba
správná

to



Everest
Line

dekorativní radiátor s 
příjemnými horizontální-

mi liniemi nabízí moderní 
vzhled přidávající nový 

rozměr jakékoliv místnosti







Alto
vertikální radiátory 
s příjemnými vertikálními 
liniemi nabízí moderní 
vzhled přidávající nový 
rozměr jakékoliv místnosti
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Everest

dekorativní radiátor 
s hladkým čelním 

panelem







Alto
Plan

vertikální radiátory 
s hladkým čelním 

panelem





Everest
Line

dekorativní radiátor 
s příjemnými horizontálními 

liniemi nabízí moderní vzhled 
přidávající nový rozměr 

jakékoliv místnosti



www.henrad.cz


