VERTICAL

VERTICAL

mobilierul care îți
încălzește si
luminează viața
VERTICAL the furniture that
heats and lights up

VERTICAL
RO

VERTICAL By Hekos este noul radiator ultra subțire, cu un design minimalist și
contemporan, perfect pentru băi și livinguri. O bandă termică care, pornind de la podea,
se conturează pe verticală într-o forma pură, esențială și subțire, ea putând fi integrată în
orice spațiu cu o deosebită naturalețe.
Un element de mobilier fabricat în Italia, conceput și proiectat astfel încât să fie elegant,
funcțional și versatil. Făcut în întregime din aluminiu, oferă durabilitate și calitate dincolo
de bariera timpului.
VERTICAL este disponibil în două variante – Hydro și Electric – amândouă având
iluminarea opțională .

EN

VERTICAL by Hekos is the new ultra-flat panel radiator, with a minimal and contemporary
design, perfect for bathrooms and living rooms. A heat band which, from the floor, develops
itself upwards in a pure, essential and slight shape, so it can be integrated in any space with
extreme naturalness.
A Made in Italy furnishing element conceived and designed to be elegant, functional and
versatile. Made entirely of aluminum, it offers timeless quality and durability.
VERTICAL is available in two variants - Hydro and Electric - both with Light optional.
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Calitatea excelentă a produsului este evidentă: cadrul și
panoul frontal sunt din aluminiu, în timp ce miezul tehnologic
este compus dintr-o dublă barieră termică cu țevi din aluminiu
având un strat superior din cupru. Mai mult decât atât,
sistemul ascuns de fixare permite atât o continuitate
structurală cât și estetică. Nu în ultimul rând, totul poate fi
controlat printr-un termostat al camerei.
VERTICAL poate fi montat sub tencuială și integrat complet în
perete sau mobilier.
În baie eleganța formală a radiatorului VERTICAL întâlnește
funcționalitatea prin adăugarea unui suport de prosoape și
poate fi, de asemenea, sporită prin iluminarea LED integrată.

EN

Its quality excellence is obvious:
the frame and the front-panel are in
aluminum, while the technological
core is made of a double heat
exchanger with copper finned
aluminum pipes. Furthermore, the
invisible fixing system allows its
aesthetic-structural continuity. Finally,
everything is managed by a room
thermostat.
VERTICAL can be flush-mounted and
completely integrated into the wall or
furnishings.
In the bathroom the formal elegance
of VERTICAL embraces the
functionality by adding a towel rail, and
is also enhanced by the suggestive
power of the integrated LED lighting.

VERTICAL

VERTICAL HYDRO

VERTICAL

VERTICAL ELECTRIC
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Rafinamentul design-ului este
indiscutabil: o rezistență inovativă cu
dublă izolație și un rating de
protecție IP 54, îmbinate cu panoul
frontal din aluminiu, garantează o
temperatură uniformă și un consum
de energie redus. Sistemul ascuns
de fixare, astfel, păstrează puritatea
formală a produsului neschimbată.
Nu în ultimul rând, totul poate fi
controlat printr-un termostat al
camerei.
Se poate obține un maximum de
funcționalitate și stil prin adăugarea
unui suport elegant de prosop și a
sistemului integrat de iluminare LED.

www.hekos.ro
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The refinement of the design is undisputed: an
innovative resistance with double insulation and
IP 54 protection rating, adhering to the aluminum
front-panel, guarantees an uniform temperature and
a lower energy demand. The hidden fixing system,
then, keeps its formal purity unchanged. Finally,
everything is managed by a room thermostat.
Maximum functionality and style even in the
bathroom, by adding an elegant towel rail and the
integrated LED lighting system.

Its clean-cut geometry creates an
exclusive style in every room.
Space is enhanced by heat and light.

Geometria sa pură aduce un
stil exclusivist fiecărei
camere.
Spațiul se îmbunătățește
considerabil prin căldura și
lumina generată.

www.hekos.ro

VERTICAL

LUMINA
LIGHT
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Due to the integration of the LED
lighting dimmable system, VERTICAL
becomes a sort of ribbon of light,
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Mulțumită sistemului integrat de iluminare reglabilă cu

that turns on the senses and gives

tehnologie LED, VERTICAL devine o adevărată rază de

multiple perceptive suggestions.

lumină, accentuându-ți simțurile și oferindu-ți mai multe

The light, white or RGB, redraws

moduri de a percepe spațiul. Lumina, albă sau RGB,

the space adding a touch of elegant

redesenează conturul spațiului, adăugând un plus de

distinctiveness.

eleganță distinctivă.

Transformă radiatorul VERTICAL –panoul radiator ultrasubțire- într-un suport de prosoape practic și
original, adăugând la corpul de încălzire elegantul suport de prosoape din plexiglas transparent
(disponibil în două dimensiuni) cu părți laterale din oțel inoxidabil lustruit și sistem de fixare ascuns.
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Transform VERTICAL - the ultra-flat panel radiator - into a
practical and original heated towel rack by adding, to the heating
body, the elegant towel rail in transparent polymethylmethacrylate
(available in two lengths) with polished stainless steel side parts
and hidden fixing system.

www.hekos.ro
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OPȚIONAL OPTIONAL
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7,5

7,5

SUPORT DE PROSOP Pik-up

Disponibil în două dimensiuni: 30 cm și 45 cm
EN

PIK-UP TOWEL RAIL
Available in two sizes cm 30 and cm 45
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KIT DE ILUMINARE
- Lumină albă 4000°K, 9,6 w/mt 120 led/mt;
- Led colorat RGB 14,40 w/mt

3

3

30

45

Telecomandă cu comenzi touch sau
compatibile cu Google Home și Amazon Alexa

LIGHT KIT
- White light 4000°K 9,6 w/mt 120 led/mt;
- RGB colored led 14,40 w/mt.
Controller with touch remote control or compatible with
Google Home and Amazon Alexa.
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CULORI
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COLORS
Standard colors, white RAL 9010, silver.
RAL colors on request.
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MONTAJ ÎN TENCUIALĂ

Culori standard, alb RAL 9010,
argintiu. Culori RAL la comandă.

Cereți mai multe detalii suportului tehnic pentru specificații în funcție de dimensiunea panoului VERTICAL.
EN

FLUSH-MOUNTED IN WALLS
Ask to the technical office for specifics according to the size of the VERTICAL panel.

www.hekos.ro
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DATE TEHNICE TECHNICAL DATA
Putere
termică

Clasa de
izolație

Size (cm)

Thermal
output

Class of
insulation

VERTICAL HYDRO

24,9 x 250* x 2

500

-

-

opt.

opt.

VERTICAL ELECTRIC

24,9 x 250* x 2

500

II

54

opt.

opt.

Dimensiuni(cm)
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* Înălțime standard.

Dimensiunile non-standard se pot
face pe comandă de la un minimum
de 210 cm.
Dacă există straturi de acoperire cu
înălțimi reduse, vă rugăm sa folosiți
un profil de compensare (pentru
mai multe detalii contactați
suportul tehnic).
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* Standard height.
Non-standard dimension on request from
minimum cm. 210.
In the presence of coatings with lower
heights, please provide a compensation
profile (contact the technical office).

IP
IP

Suport
Iluminare
prosop

rail

Light

Alimentare

Power supply
În partea inferioară

Bottom
În partea superioară

Top

Ampatamentul
țevilor(cm)

Wheelbase
tubes (cm)
120
-

SECȚIUNE VERTICAL ELECTRIC / VERTICAL ELECTRIC SECTION

SECȚIUNE VERTICAL HYDRO / VERTICAL HYDRO SECTION

Magnum Heating Consult SRL
klimaincalzire@gmail.com
0766 367 287

www.klima-incalzire.ro
www.hekos.ro

