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Design kohta a intohimon

menestyksemme perustuu ilmiselvästi laatuun. kun takana 
on yli 80 vuoden kansainvälinen kokemus älykkäistä lämmi-
tysratkaisuista, tiedämme tarkalleen, mitä meiltä vaaditaan: 
tyylikkäitä, mukavia ja myös erittäin energiatehokkaita radi-
aattoreita. Ja tietysti niiden tulee olla näyttäviä!

haluamme näyttää muille suuntaa innovaatioissa, laadussa, 
monikäyttöisyydessä ja muotoilussa. siksi olemme luoneet 
kaksi uutta sarjaa: tinos ja paros. kauniisti muotoilluissa 
radiaattoreissa yhdistyy tehokas lämmönluovutus näyttä-
vyyteen. ne saavat paikan kodissasi ja sydämessäsi. tinos on 
selkeiden suorien linjojensa ansiosta kubistinen tilanjakaja. 
muodoiltaan pyöristetty paros toimii tyylikkäänä sisustusele-
menttinä lähes kaikissa tiloissa.

PAROS TINOS 

Pyyhetanko ruostumatonta  
terästä (lisävaruste)
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kaikkien radiaattoriemme tavoin tinos ja paros täyttävät 
tiukimpien standardien vaatimukset. nämä radiaattorit tuo-
vat tullessaan kaikki konvektio- ja säteilylämmityksen edut. 
Lisäksi 10 vuoden takuu antaa mielenrauhaa.

tinos vai paros? Valinta on sinun. nämä näyttävät  
poikkeuksellisen tyylikkään designradiaattorit kohentavat 
jokaisen tilan ilmettä.



paros huokuu tyyliä. pehmeät kevyesti pyöristetyt reunat tuovat tullessaan tyyliä 
ja mukavuutta. tinos puolestaan huokuu esteettistä vetovoimaa suorien linjojensa 
ansiosta. molemmat designradiaattorit toimivat hienovaraisina visuaalisina tahdon-
ilmauksina kaikissa tiloissa. tinos ja paros ovat saatavana yksinkertaisella (tyypin 11) 
tai kaksinkertaisella (tyypin 21) takapaneelilla varustettuina. tyypin 11 version syvyys 
on vain 73 mm, joten etäisyys seinästä radiaattorin etupintaan on vain 83 mm. Vä-
hän syvyyttä, paljon mukavuutta!

tinos-sarjan tavoin paros tuo tullessaan tyyliä kaikkiin sisustuksiin, sekä klassisiin että 
moderneihin. minimalistiset tinos ja paros sointuvat kauniisti kaikkiin tiloihin yhtä 
hyvin olohuoneessa, makuuhuoneessa, keittiössä tai kylpyhuoneessa. Voit nauttia 
näyttävästä muotoilusta ja mukavasta lämmöstä näiden radiaattorien avulla kaik-
kialla kodissasi.

DesignraDiaattorit: 
Pehmeitä kaaria tai kulmat
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Tinos huokuu esteettistä 
vetovoimaa suorien linjojensa 
ansiosta.



uusi iLme makuuhuoneeseen
seLkeän muOTOIluN AvullA

makuuhuoneeseen vetäydytään lepäämään intiimisti. olohuoneen lisäksi makuu-
huone lienee kodin rakastetuin tila. tällä yksityisellä alueella vietetään noin 8 tuntia 
vuorokaudessa, joten muotoilulla on suuri merkitys rauhallisen tunnelman muodos-
tumiselle.

miellyttävä sisäilmasto ja kunnon yöuni edellyttävät, että lämmitys ja ilmanvaihto  
ovat tasapainossa keskenään. uni pysyy rauhallisena, kun ilma virtaa luonnollisesti. 
aamulla tarvitaan kuitenkin mukavaa lämpöä.

tinos ja paros ovat oikea valinta kaikkiin makuuhuoneisiin, halusitpa sitten romant-
tisen klassista tyyliä tai puhdaslinjaisempaa nykymuotoilua. Voit valita mieleisesi yli 
200 värin joukosta, joten löydät aina mieluisiin kankaisiin ja vuodevaatteisiin sointu-
van sävyn.

Lisävarusteena saatavat muotoihin sointuvat Paros-venttiilit kohentavat radiaattorien tyylikkyyttä.
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sisusta väReIllä

Yli 200 väriä. näin runsaasti vaihtoehtoja tinos ja paros tuovat tullessaan. mitä enemmän 
valinnan varaa, sitä vaikeampaa on valita. siksi tarjoamme apua. tinos ja paros näyttävät 
upeilta puhtaanvalkoisina. nämä radiaattorit vangitsevat katseen myös valkoista taustaa 
vasten. Jos haluat käyttää radiaattoria sisustuselementtinä seinää vasten ja tehdä huoneesta 
omaleimaisen, kokeile vapaasti erilaisia värejä radiaattorissa ja sen takana näkyvässä seinässä.

esimerkiksi violetti on hienostunut mutta myös vaikuttava väri. se viestii rauhallisuutta, 
itsevarmuutta ja iloa. sininen ja vihreä liittyvät luontoon ja mereen. ne kertovat hyvinvoin-
nista, tyyneydestä ja rentoutumisesta. maan sävyt puolestaan luovat lämpimän ja kotoisan 
tunnelman.
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kun valintasi on tinos tai paros, jokainen sisustussuunnittelija ilahtuu. ne ovat 
minimalismia suurella m-kirjaimella, joten muotoilu ei jätä muita ominaisuuksia 
varjoonsa. kylpyhuoneeseen valitaan usein pehmeän luonnollisia muotoja. ne 
kertovat hyvinvoinnista ja luonnollisesta tyyneydestä. tinos-radiaattoreiden 
puhtaan geometriset linjat vetoavat. pyöreät paros-muodot ovat nekin kylpyhuo-
neessa kuin kotonaan. pehmeän aistilliset muodot viimeistelevät kylpyhuoneen 
sekä tuovat lämpöä ja mukavuutta.

VeDenpitäVä rakenne tuo 
mukAvuuTTA kYLpYhuoneeseesi

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kätevä 
pyyhetanko antaa radiaattorille omaleimaisen ilmeen.
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kaikkiin Ympäristöihin  
SOINTuvA muotoiLu

kun on kyse keittiön suunnittelemisesta ja varustamisesta, kaikki yksityiskohdat otetaan 
huomioon. Vai otetaanko?

tinos ja paros tekevät keittiöstä aidosti täydellisen. ne lisäävät tilaan uuden ulottuvuuden. 
Designradiaattorit sointuvat täydellisesti valitsemiisi kaappeihin, työtasoihin ja keittiöko-
neisiin. radiaattorit voi myös yhdistää lattialämmitykseen. tietysti päätökseen vaikuttaa 
lattiamateriaali. 

Paros huokuu tyyliä ja mukavuutta,  
sillä reunat on pyöristetty pehmeästi.
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purmo antaa 10 vuoden  
takuun kaikille radiaattoreilleen.

TINOS | PAROS 
DesignraDiaattorien  
uusi stanDarDi
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muotoilu ei aina merkitse tehokkuutta. mutta tinos ja paros yhdistävät ne molemmat. 
tämä matalalämpötilaradiaattorien uusi sukupolvi tekee sisäilmastosta niin miellyttävän 
ja mukavan, että et edes huomaa sitä. siksi nämä radiaattorisarjat ovat saaneet Clever-
merkinnän. ne toimivat tehokkaammin, joten energiaa kuluu vähemmän kuin muita 
lämmitysratkaisuja käytettäessä. matalammat lämpötilat säästä-
vät energiaa. näiden designradiaattorien sisäinen kauneus piilee 
juuri säästämisessä. Fiksu muotoilu perustuu fiksuun ajatteluun.

Pyyhetanko ruostumatonta  
terästä (lisävaruste)

suora kulma pyöristetty kulma

Korkeus Leveys  Tyyppi  Watt (75/65/20) Värit 
1800, 1950 mm tinos: 11, 21 976 - 1873 W Vakioväri on raL 9016. 
 475, 625 mm   muita raL-, metalli- ja  
 paros:   mattavärejä on saatavana  
 typ 11: 530, 680 mm  tilauksesta.
 typ 21: 555, 705 mm


