
Bohemia, Hellas
Litinové retro radiátory

Retro radiátory umožňují řešení vytápění stylových 

interiérů klasickým, dlouhodobě ověřeným materiálem 

v nestárnoucím retro designu. Bohemia a Hellas tak 

jsou vhodným řešením vytápění interiérů laděných do 

stylu "retro" či "industry". Výborně se hodí pro 

rekonstrukci otopných systémů historických budov, 

což dokazují i instalace v památkově chráněných 

objektech. Litinové radiátory zachycují evropský trend 

návratu k radiátorům klasického typu, které tvoří 

zajímavý prvek v moderních interiérech. Nesmrtelný 

styl a originalita žebrových litinových radiátorů spolu    

s vynikajícími teplotechnickými parametry dodávají 

Vašemu domovu nejen teplo po stránce fyzikální,     

ale také ono příslovečné „teplo domova“.              

Navíc poskytují díky variabilitě typů a rozměrů bytovým 

architektům jedinečnou možnost dotvářet charakter    

a jedinečnost interiéru.

prakticky neomezená životnost
nestárnoucí retro design
záruka 20 let na baterie sestavené
ve výrobním závodě
atraktivní design s klasickým nádechem
variabilita výkonu otopného tělesa
dodáváno jako hotové soupravy
s finální povrchovou úpravou a růžicemi
možnost exkluzivní patinované úpravy
možnost dodatečné změny výkonu

voda, pára, nemrznoucí směs

70~196 W/článek

Přednosti:

Teplonosné médium:

Výkon (dle typu a velikosti):

ZÁRUKA

20 LET



Bohemia, Hellas

Základní technické parametry

Váš prodejce

VIADRUS a.s., Bezručova 300, 735 81 Bohumín, tel.: +420 596 083 050, fax: +420 596 082 822
www.viadrus.cz, info@viadrus.cz
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Bohemia / Bohemia R Bohemia / Bohemia R

Designově sladěné
radiátorové ventily

Standardní článek Bohemia
bez ozdobného reliéfu

Otopná tělesa Hellas
bez nožek

Bohemia - vzorová instalace
respektující styl produktu

Typ radiátoru Připojovací Celková Celková Připojovací Výkon článku Otopná plocha Vodní objem

a rozměrové rozteč hloubka výška závit zděře článku t=75/65/20°C ekvivalentní článku
2označení h [mm] B [mm] H H  [mm] - [kg/ks] [W/ks] [m /ks] [l/ks]

Bohemia 450/225 bez nožky 450 225 540 5/4" 9,9 110,0 0,300 2,40

450/225 s nožkou 450 225 640 5/4" 11,4 110,0 0,300 2,40

800/220 bez nožky 800 220 890 5/4" 16,3 196,0 0,530 4,30

800/220 s nožkou 800 220 990 5/4" 17,5 196,0 0,530 4,30

Bohemia R 450/225 bez nožky 450 225 540 5/4" 10,3 110,0 0,300 2,40

450/225 s nožkou 450 225 640 5/4" 11,8 110,0 0,300 2,40

Hellas 270/218 bez nožky 270 218 340 5/4" 4,9 70,0 0,190 0,85

270/218 s nožkou 270 218 410 5/4" 5,4 70,0 0,190 0,85

470/218 bez nožky 470 218 540 5/4" 7,2 108,0 0,290 1,16

470/218 s nožkou 470 218 610 5/4" 7,7 108,0 0,290 1,16
Tepelný výkon je určen dle EN 442-2 pro teplonosnou látku vodu.

Více informací o dvacetileté záruce na radiátorové baterie na infolince 800 133 133.
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