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Vítejte ve světě radiátorů Laurens

Welcome in world of Laurens radiators

V tomto zcela novém vydání katalogu Laurens naleznete celkový přehled nabídky

Brand new brochure offers you to see complete range of Laurens designer radiators, valves

radiátorů, designových ventilů a příslušenství. Vzhledem k tomu, že internet se stává čím dál

and accessories at the glace. Internet is still more and more reachable for all of us and

dostupnější, doporučujeme navštívit naše stránky www.laurens.cz, kde naleznete:

that´s why we advise you to visit our web page at www.laurensint.com to see more about:

aktuální a kompletní program designových radiátorů Laurens - včetně rozměrů,

complete program of Laurens radiators - incl. sizes, available colour range or surface

dostupných barev či povrchových úprav, technických údajů a aktuálních cen

options, technical data sheets and actual prices

seznam doporučeného příslušenství a nabídku designových ventilů k radiátorům Laurens

complete program of designer valves and accessories - incl. connection variants, surface

- včetně variant, technických údajů a aktuálních cen

options, technical data sheets and actual prices

důležité informace a nabídku doplňkových služeb - záruky, orientační ceny přeprav,

important information and additional services for Laurens radiators - guarantee, price

obchodní podmínky a pomocníka při výběru radiátorů

for transport, conditions and helpful information how and why choose right radiator for

konﬁgurátor článkových radiátorů a nezávazný nabídkový on-line systém - snadno
sestavíte radiátor dle vašich představ a systém vyhotoví on-line nezávaznou nabídku
informace o probíhajících akcích, výstavách a především stále aktualizovaný seznam
radiátorových studií a proﬁ partnerů Laurens! - ve vybraných studiích našich partnerů

you
conﬁguration tool and free (non binding) on-line offering system - you can easy create
your own radiator on measure and system generates you immediately an free offer, which
can be send by e-mail or directly downloaded from our website

můžete shlédnout “živě” naše radiátory a před konečným výběrem se tak přesvědčit

information about promotions, exhibitions and the address list of Laurens partners!

o jejich kvalitě a „skutečném“ vzhledu.

- there you can see our radiator range „live“ before you make a ﬁnal decision

Vidíme, že komplexní a neustále se rozšiřující informace o radiátorech se do tištěného

It is very difficult to keep all information in printed brochure. That is why we advise you to

katalogu nevejdou, proto budeme rádi, když si všechny potřebné informace stáhnete z naší

use our homepage for further information about your favorite radiator. Of course you can

webové stránky nebo kontaktujete přímo naše partnery Laurens. Samozřejmě můžete zaslat

contact our partners or our headquarter via E-mail form directly form our website.

na centrálu Laurens osobní dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na
webu www.laurens.cz.

We are happy, that you are interested in our Laurens radiator range!
Team of Laurens Belgium, Germany and Czech Republic

Jsme rádi, že se zajímáte o designové radiátory Laurens.
Team společnosti Laurens Czech Republic spol, s.r.o.
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Koupelnové a retro radiátory
Towel warmers and retro radiators
Koupelnové radiátory Laurens se vyznačují především originálním designem,
variabilní funkčností, širokou nabídkou rozměrů s možností přizpůsobení
radiátoru přesně “na míru” a dlouhou životností. Různé povrchové úpravy
a barvy v kombinaci s vhodnými designovými doplňky a ventily udělají
z každého radiátoru funkční a nepřehlédnutelný doplněk koupelny.
Koupelnové retro radiátory vyrobené z mosazi kopírují retro styl koupelen
z 19.století. Precizní opracování, ruční montáž, možnost instalace na zeď
i na zem a integrované manuální ventily jsou jen základní výhody těchto
vysoce kvalitních radiátorů.

Laurens towel radiators are characterized especially by their original design,
extended functionality, wide range of sizes including sizes made to measure
and a long life. Various ﬁnishes and wide choice of dimensions combined with
appropriate accessories and designer valves provide maximum opportunity to
make any towel rail spectacular accessory of the bathroom. Retro styled brass
made towel warmers are a traditional style radiators looking like they would ﬁt
right in on board a ship of the 19th century. You have several different options
that will ﬁt in with nearly any kind of retro bathroom decor you might have.
Precision in assembling, wall or ﬂoor installation and integrated radiator valves
makes its installation that much easier.

Classic
20 rozměrů | dimensions

Chrome
XXL

RAL 9003 bílá | white*
450-1450 Watt**

Příplatkový lak RAL 9005 černá
Special coating in RAL 9005 black

Towel warmers and retro radiators

Laurens
Radius

16 rozměrů | dimensions

XXL

8 rozměrů | dimensions

EL+

270-650 Watt**

chrom | chrome*
EL+

400-1420 Watt**

Inox

Laurens
Radius
XXL

kartáč nebo mat | brushed or mat*

Designový termost. ventil Optimix
Designer thermostatic valve Optimix

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

Připojení vyrobené na míru
Connection made on measure

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

EL+

Perfect
20 rozměrů | dimensions

Horizontals
XXL

6 rozměrů | dimensions

EL+

450-1450 Watt**

RAL 9003 bílá | white*
470-1520 Watt**

Prohnutý tvar v bílé RAL 9003
Rounded shape in white coating

Centrix
XXL

16 rozměrů | dimensions

EL+

450-1450 Watt**

RAL 9003 bílá | white*

XXL

RAL 9003 bílá | white*

Na dotaz s bočním připojením
On request with side connection

EL+

Stadard se středovtým připojením
Standard with central botom conn.

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835
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7

Yega Bagno
6 rozměrů | dimensions

Quadrix® Bagno
XXL

10 rozměrů | dimensions

EL+

310-1000 Watt**

RAL 9010 bílá | white*
660-1380 Watt**

Spodní dopojení s ventilem Minimalist
Bottom connection with Minimalist

Towel warmers and retro radiators

New Aloe
XXL

4 rozměry | dimensions

EL+

550-960 Watt**

RAL 9003 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

Hranatý design s ventilem Cubix
Quadratic design with Cubix valve

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

Automatický odvzdušňovací ventil
Automatic bleed air-vent

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

EL+

Zoom

Vertical
Horizontal

6 rozměrů | dimensions

Elix
3 rozměry | dimensions

RAL 9016 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

420 -1030 Watt**

530-790 Watt**

Zoom Soft se zaobleným proﬁlem
Zoom Soft with shaped proﬁle

Provedení levé i pravé
Left and right version

Boo
XXL

3 rozměry | dimensions

EL+

300-420 Watt**

XXL

RAL 9016 bílá | white*
EL+

Jemná struktura na dotaz
Fine structure on request

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835
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Black Mamba

Ridex

2 rozměry | dimensions

3 rozměry | dimensions

RAL 9005 černá | black*
1260-1620 Watt**

Lze využít pro předěl místnosti
Radiator substitues roomdivider

Towel warmers and retro radiators

Single
Double
XXL

RAL 9016 bílá | white*
EL+

660-1600 Watt**

Flash
2 rozměry | dimensions
chrom | chrome*

EL+

Středové připojení s ventilem Carlix
Bottom connection with Carlix valve

50-100 Watt**

Stylová trubka z mosazi
Stylish bar made from brass

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

F/W

Radiátor na zem má články s nožičkami. Zavěšení na zeď vyžaduje konzoly. | Floor standing radiator include feet sections. Wall version requires wall brackets.

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

EL+

Retro Orchestra

Retro Light

8 rozměrů | dimensions

11 rozměrů | dimensions

chrom | chrome*
100-470 Watt**

Pozlacená verze na dotaz
Gold plated version on request

Retro Classic
F/W

chrom| chrome*
EL+

120-430 Watt**

1 rozměr | dimension
chrom | chrome*

EL+

Varianta na zeď v provedení chrom
Wall version in chrome ﬁnish

580 Watt**

EL+

Stylový retro povrch mosaz antika
Old style surface antique brass

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835
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Designové radiátory
Designer radiators
Jedinečnost designových radiátorů spočívá především v jejich stylovém
provedení, které spolu s kvalitním barevným zpracováním a vhodně
vybranými doplňky (ventily, krytky, stylové rozety, atp.) tvoří unikátní prvek,
který zapadne do designu Vaší místnosti. V létě nikdo nerozezná designové
radiátory od běžného bytového doplňku. V zimě tyto radiátory poznají Vaše
návštěvy i na dotek, při kterém ucítí příjemné teplo vycházející z radiátoru.

Designer radiators can be used throughout the home, reﬂecting the latest in
interior design trends you can select from a range of tube designs, vertical
and horizontal to ﬁnd a solution. In combination with styled accessories are
designer radiators very often used as inconspicuous interior complement,
spectacular accessory of the bathroom.

Quadrix®
32 rozměrů | dimensions

Designer radiators

Vertical
Horizontal
XXL

Framex
12 rozměrů | dimensions

RAL 9003 bílá | white*

RAL 9003 bílá | white*

330-1680 Watt**

350-660 Watt**

Quadrix® Horizontal v RAL8017
Quadrix® Horizontal in RAL8017

Framex Horizontal v RAL9005
Framex Horizontal in RAL9005

Vertical
Horizontal
XXL

Arenal
8 rozměrů | dimensions
RAL 9010 bílá | white*

EL+

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

860-1150 Watt**

Horizontal s bočním připojením
Horizontal with side connection

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

Vertical
Horizontal
XXL

Furnas
6 rozměry | dimensions

Vertical
Horizontal
XXL

Yega
6 rozměry | dimensions

Vertical
Horizontal
XXL

Terra

Vertical
Horizontal

16 rozměry | dimensions

RAL 9010 bílá | white*

RAL 9010 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

650-1350 Watt**

610-1360 Watt**

290-1380 Watt**

Furnas Horizontal v RAL7024
Furnas Horizontal in RAL7024

Yega Horizontal v RAL8029
Yega Horizontal in RAL8029

Horizontal se spodním bočním připoj.
Horizontal with side bottom conn.

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835
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Vulcanix®
108 rozměrů | dimensions

Designer radiators

Vertical
Horizontal
S/D

Tornadix®

Vertical
Horizontal

182 rozměrů | dimensions

RAL 9010 bílá | white*

RAL 9010 bílá | white*

280-3420 Watt**

160-4240 Watt**

Horizontal s ventily Minimalist
Horizontal with Minimalist valves

Otopná stněna v provedení horizontal
Heating wall in horizontal version

Cubix®

S/D

108 rozměrů | dimensions

EL+

320-4260 Watt**

Vertical
Horizontal

RAL 9010 bílá | white*

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

S/D

Volba jednostranné nebo oboustranné (výkonnější) varianty. | Choice between single or double (powerful) version.

Cubix horizontal v bílé RAL 9010
Cubix horizontal in RAL 9010 white

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

S/D

Lupinus
6 rozměrů | dimensions

Laurens
XXL

S/D

12 rozměrů | dimensions

Vertical
Horizontal
XXL

S/D

Nano
12 rozměrů | dimensions

RAL 9016 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

1100-2320 Watt**

670-1660 Watt**

800-1000 Watt**

Automatický odvzdušňovací ventil
Autoamtic air-vent for Lupinus

Horizontal se spodním připojením
Horizontal with bottom connection

Možnost chromového háčku
Optional with chromed peg

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835
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Hyacint Vertical
89 rozměrů | dimensions

Designer radiators

Mirror

XXL

Hyacint Horizontal
176 rozměrů | dimensions

RAL 9016 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

330-1490 Watt**

130-3480 Watt**

Hyacint se zrcadlem nebo madlem
Hyacint with mirror or towel bar

Double se zvýšeným výkonem
Double with increased output

XXL

Ice Mirror

S/D

2 rozměry | dimensions
se zrcadlem | with mirror

EL+

560-740 Watt**

Mirror s celoplošným zrcadlem
Glas mirror on whole heating surface

XXL

Rozměry radiátoru na míru a/nebo speciální připojení je možné vyrobit za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

S/D

Volba jednostranné nebo oboustranné (výkonnější) varianty. | Choice between single or double (powerful) version.

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

Ice Matrix
4 rozměry | dimensions

Ice Planix
XXL

4 rozměry | dimensions

Ice Brushed Inox
XXL

5 rozměrů | dimensions

RAL 9016 bílá | white*

RAL 9016 bílá | white*

nerez kartáč. | brushed stainless steel

540-1120 Watt**

530-1070 Watt**

340-740 Watt**

Matrix kryt se čtvercovým výsekem
Cover Matrix cover with qudratic holes

Nerezové madlo na ručníky pro Ice
Stainless steel towel bar

Kryt z kartáčované nerezi
Cover made form stainless steeel

XXL

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Designové radiátory
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Luxusní moderní radiátory
Luxury future radiators
Unikátní designové radiátory jsou určeny především do prostor,
kde je kladen důraz na luxusní a jedinečný vzhled. Takovéto radiátory jsou
luxusním doplňkem celého interiéru a podtrhují osobní styl majitele.
Svým luxusním a jedinečným vzhledem tvoří hlavní design reprezentativních
místností. Radiátory jsou dodávány výhradně na zakázku a jsou vyráběny
ručně v dílnách partnerských designerů Laurens.

Feature radiators or top designer radiators are perfect for creating an
individual and an impressive statement in a speciﬁc space. Luxury designed
radiators combine both requirements - function and artistic design. They
are available in a wide variety of shapes, styles and colour. Feature radiators
underscore the personality of the owner and are made exclusively by affiliate
designers of Laurens.

Cortinix Gold
46 rozměrů | dimensions

Cortinix Silver
XXL

hliník zlatá | Alu Gold
350-2390 Watt**

Zlaté kryty v lesku, kartáči a satině
Golden covers in polish, brush, satin

XXL

350-2390 Watt**

46 rozměrů | dimensions

XXL

hliník černá | Alu Black

hliník stříbrná | Alu Silver
EL+

EL+

Stříbrné kryty v lesku, kartáči a satině
Silver covers in polish, brush, satin

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

SEC+

Luxury future radiators

46 rozměrů | dimensions

Cortinix Black

350-2390 Watt**

Černé kryty v lesku, kartáči a satině
Black covers in polish, brush, satin

Článkové radiátory lze spojovat na míru až do 31 článků. | Sectional radiators can be joined on measure up to 31 elements.

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

EL+

Tetrix
5 rozměrů | dimensions

Rossix
XXL

hliník stříbrná | Alu Silver
420-1260 Watt**

Exkluzivní vzhled kartáč. hliníku
Exclusive brushed aluminium look

EL+

Horizontal

16 rozměrů | dimensions

XXL

Cloud
7 výšek | heights

XXL

SEC+

dvoubarevný | bi-color

bílá struktura | white structure

1070-2980 Watt**

170-2710 Watt**

Kombinace krytů ve dvou barvách

Horizontal v provedení antracit struktura
Horizontal in anthracite sturcture

Bi-colored combination of covers

EL+

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Luxusní moderní radiátory
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Ice Reﬂex Inox

Vertical
Horizontal

24 rozměrů | dimensions

S/D

leštěný nerez | glossy-polished inox
220-1360 Watt**

Zrcalově leštěný nerezový kryt
Mirror polished stainless steel cover

Luxury future radiators

Vertical
Ice Reﬂex Bagno Horizontal

10 rozměrů | dimensions

S/D

leštěný nerez | glossy-polished inox
EL+

250-1360 Watt**

Ice Gold

Vertical
Horizontal

4 rozměry | dimensions

S/D

zlatý chrom | gold*
EL+

Leštěné nerezové držáky na ručníky
Polished towel bars from stainless steel

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

S/D

Volba jednostranné nebo oboustranné (výkonnější) varianty. | Choice between single or double (powerful) version.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

590-1080 Watt**

Horizontál se zlatým krytem
Horizontal with gold plated cover

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

EL+

Ice
120 rozměrů | dimensions

Vertical
Horizontal
XXL

S/D

RAL 9016 bílá | white*
360-2650 Watt**

Horizontál vhodný pod okno
Horizontal ﬁts good under window

Ice Bagno
120 rozměrů | dimensions

Vertical

XXL

S/D

8 rozměrů | dimensions

EL+

360-1090 Watt**

RAL 9016 bílá | white*
EL+

360-2650 Watt**

Ice Bagno

Horizontal

S/D

RAL 901a6 bílá | white*

Krátké madlo na ručník v barvě radiátoru
Short towel bar in color of radiator

Madlo na ručník v barvě radiátoru
Towel bar in color of radiator

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Luxusní moderní radiátory
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Honey
1 rozměr | dimension

Skin
S/D

1 rozměr | dimension

EL+

830-1240 Watt**

kombinace barev | color combination*
830-1240 Watt**

Plásty v béžovém provedení
Combs in beige color skin

Luxury future radiators

Cut
S/D

24 rozměrů | dimensions

EL+

680-1220 Watt**

RAL 9016 bílá | white*

Unikátní design radiátoru Skin
Unike design of Skin

S/D

Volba jednostranné nebo oboustranné (výkonnější) varianty. | Choice between single or double (powerful) version.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

Vertical
Horizontal
S/D

RAL 9016 bílá | white*

Horizontal v RAL 9005 černé
Horizontal in black RAL 9005

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

EL+

Stone

Vertical
Horizontal

6 rozměrů | dimensions

S/D

6 rozměrů | dimensions

EL+

540-2080 Watt**

RAL 9016 bílá | white*
540-2080 Watt**

Příplatkový povrch RAL 9005 mat
Stone surface in RAL 9005 mat

Air

Vertical
Horizontal

River

S/D

6 rozměrů | dimensions

EL+

540-2080 Watt**

RAL 9016 bílá | white*

Vertical
Horizontal
S/D

RAL 9016 bílá | white*

Příplatkový povrch RAL 5014
Air in RAL 5014 for surcharge

EL+

River v populární RAL 9006
River in popular RAL 9006

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Luxusní moderní radiátory
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Litinové retro radiátory
Retro cast iron radiators
Litinové radiátory jsou pro mnohé symbolem stáří a mohutnosti.
Disponují větším objemem vody a i přes nepatrně delší dobu
náhřevu mají výrazně delší setrvačnost v sálání. Ta je dána za prvé již
zmiňovanou mohutností a za druhé výbornou akumulací tepla. Kromě
toho mají litinové radiátory ještě jednu velkou přednost a to je jejich
životnost, která sahá při správné, avšak nikterak náročné údržbě
až k hranici 100 let.

Cast Iron radiators are a must for any period restoration. Classic or retro
styled designs covering the clean simple style of Victorian School House
models and Ornate Georgian styles. Cast iron radiators have massive
body with bigger volume of heating water, then usual steel radiators.
Despite of slightly longer heat-up period have cast iron radiators thanks
material signiﬁcantly longer time of radiation. Cast iron radiators have
also longer lifetime up to 100 years and are available in wide range of
resistance ﬁnishes.

Art Deco

Art Deco

3 výšky | heights

F/W

Sestavte si vlastní článkové radiátory v 5ti krocích pomocí konﬁgurátoru

RAL 7022 šedá | old grey*

SEC+

Join your own cast iron or multicolumn radiator in 5 easy steps

300-4600 Watt**

EL+
www.mujradiator.cz | www.myradiator.eu

Retro Ventil s rozetou ArtDeco
ArtDeco retro valve with pipe cover

Uzavíratelný zpětný ventil ArtDeco
Lockshield ArtDeco with pipe cover

ArtDeco 960 v bílé RAL 9010
ArtDeco 960 in RAL 9010 white

F/W

Radiátor na zem má články s nožičkami. Zavěšení na zeď vyžaduje konzoly. | Floor standing radiator include feet sections. Wall version requires wall brackets.

SEC+

Článkové radiátory lze spojovat na míru až do 31 článků. | Sectional radiators can be joined on measure up to 31 elements.

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Retro cast iron radiators

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

Epoca

Fleurielle

Liberty

1 výška | heights

F/W

3 výšky | heights

F/W

3 výšky | heights

F/W

RAL 7022 šedá | old grey*

SEC+

RAL 7022 šedá | old grey*

SEC+

RAL 7022 šedá | old grey*

SEC+

400-4200 Watt**

270-5600 Watt**

Ventil EPOCA s bakelitovou rukojetí
EPOCA valve with bakelite handle

Nostalgycký styl Fleurielle
Nostalgic design of Fleurielle

EL+

400-5600 Watt**

Nový kartáčovaný povrch Liberty
New brushed surface of Liberty

Sestvate si článkové radiátory on-line na www.mujradiator.cz | Join sectional radiators on-line at www.myradiator.eu

Retro cast iron radiators

F/W

Radiátor na zem má články s nožičkami. Zavěšení na zeď vyžaduje konzoly. | Floor standing radiator include feet sections. Wall version requires wall brackets.

SEC+

Článkové radiátory lze spojovat na míru až do 31 článků. | Sectional radiators can be joined on measure up to 31 elements.

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

Biaxo 4

Biaxo 6

Boston

5 výšek | heights

F/W

3 výšky | heights

F/W

1 výška | height

F/W

RAL 9010 bílá | white*

SEC+

RAL 9010 bílá | white*

SEC+

RAL 9010 bílá | white*

SEC+

150-3800 Watt**

280-5700 Watt**

330-3400 Watt**

Biaxo 4 žebrové má hloubku 144mm
Biaxo with 4 columns is 144mm deep

Biaxo 6ti žebrové má hloubku 223mm
Biaxo with 6 columns is 223mm deep

Boston s ventilem Anuova bronze
Boston with Anuova bronze valve

Sestvate si článkové radiátory on-line na www.mujradiator.cz | Join sectional radiators on-line at www.myradiator.eu
*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Litinové retro radiátory
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Radiátory z vinutých trubek
Industrial ﬁnned tube radiators
Největší devizou radiátorů Laurens z vinutých trubek je jejich industriální
design a variabilita při výrobě. Radiátorové trubky lze různě propojovat
pomocí hranatých nebo kulatých spojovacích kolen. Tato unikátní a léta
ověřená průmyslová konstrukce se hodí se do ateliérových loftů, hal,
rustikálních chat a chalup a průmyslových objektů. Radiátory je možné
instalovat jak na zeď, na podlahu i do prostoru pomocí nožiček.

Finned tube radiators Laurens can be variously connected to group by
a square or round shaped connecting pipes. This unique and for years
well known industrial design allows to use these radiators in objects like
industrial buildings, studios, lofts, sheds, rustically styled cottages, weekend
houses are the right place for these radiators. Radiators can be installed as
a wall, ﬂoor and aske room divider version with wide range of ﬁxing systems
with brackets or welded feets.

Spiralix Single
48 rozměrů | dimensions

Vertical
Horizontal
XXL

RAL 9010 bílá | white*
120-3080 Watt**

Vertikální uchycení na zeď
Vertical wall installation

Vertical

Spiralix Double Horizontal
45 rozměrů | dimensions

XXL

RAL 9010 bílá | white*
EL+

200-5410 Watt**

Spiralix Tripple
45 rozměrů | dimensions

Vertical
Horizontal
XXL

RAL 9010 bílá | white*
EL+

Retro ventil Anuova antik bronz
Retro valve Anuova antique bronze

XXL

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge.

EL+

Elektrická nebo kombinovaná varianta na dotaz. | Electric or dual (combi) supply upon request.

340-8330 Watt**

EL+

Spodní středové připojení 50mm
Bottom central conn. 50mm

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Radiátory z vinutých trubek
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Ocelové článkové radiátory
Multicolumn steel radiators
Ocelové článkové radiátory jsou jedním z nejpopulárnějších otopných těles
pro vytápění. Díky možnosti sestavit radiátor z jednotlivých článků přesně
dle potřeby nabízí takřka neomezené možnosti. Radiátory mají velmi dobré
rozdělení přenosu tepla. Cca 50 % zářením, cca 50 % cirkulací vzduchu.
Radiátory jsou dostupné v široké škále barev a povrchových úprav.

The Steel Multicolumn radiators are one of our most popular ranges, as a
sectional product it allows you to create a size to suit your speciﬁcation.
Multicolumn radiators have very good thermal distribution. Approximately
50% is made by radiation and another approx. 50% by air circulation.
Radiators are available in extended range of surface ﬁnishes.

Anuova Seat

Anuova Line

Floor

Anouva Line

3 rozměry | dimensions

21 výšek | heights

XXL

21 výšek | heights

RAL 9010 bílá | white*

RAL 9010 bílá | white*

SEC+

RAL 9010 bílá | white*

830-2150 Watt**

40-14900 Watt**

40-14900 Watt**

Dřevěná výplň lavičky není součástí
Wooden insert is not incl. in delivery

Anuova Line s navařenými nožičkami

Anuova v provedení transparent
Anuova in transparent ﬁnish

XXL
SEC+

Anuova Line with welded feets

Wall

XXL

SEC+

Úprava rozměrů a/nebo připojení na míru možné za příplatek. | Special dimension or connection are possible for surcharge
Článkové radiátory lze spojovat na míru až do 31 článků. | Sectional radiators can be joined on measure up to 31 elements.

*) Ostatní barvy a povrchy jsou dostupné na dotaz za příplatek. | Other colours and surface ﬁnishes are available on request for surcharge.
**) Orientační rozsah tepelného výkonu při spádu Δt 50 °C. | Indicated heating outputs for Δt 50 °C.

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

Ocelové článkové radiátory
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Designové a retro ventily
Designer and retro valves
Designové ventily patří do základní nabídky ﬁrmy Laurens. Jsou určeny
především pro estetické a technicky vhodné dopojení radiátorů Laurens.
Díky pečlivému výběru výrobce a úzké spolupráci při vývoji jednotlivých
typů, splňují tyto dekorativní ventily jak požadavky na vysokou míru kvality a
funkčnosti, tak i na design a konečný vzhled celého radiátoru vč. samotného
připojení radiátoru do systému, které se již nemusí schovávat.

All radiators require a set of valves to operate. Designer radiators Laurens
deserve high quality designer valves. With careful selection of the valve
producers and close cooperation in the development of various types of valves
meet the requirements for both - high quality and functionality, as well as on
design and ﬁnal appearance of the radiator.

Moderní designové ventily | Modern designer valves

Cubix

Cubix

přímý | straight

rohový | angled

B

J

E

H

R

L

I

M

B

Carlix Centrixblock
J

E

R

L

B

B

E

R

L

I

M

B

J

E

R

H

R

chrom
chrome

I

M

B

J

E

Designer and retro valves

E

R

bílá
white

J

E

H

R

L

I

M

B

Carlix Monoblock

L

B

J

E

R

B

H

E

zlatá
gold

H

J

J

E

H

R

L

I

L

M

B

J

E

L

R

I

B

J

chrom mat
satin chrome

M

R

H

J

E

H

R

L

I

M

B

Optimix

L

B

Cu 15x1 mm
B

Minimalist
rohový | angled

J

E

R

L

I

B

PEX 16x2 mm

J

L

I

B

J

stříbrný kartáč. nerez
brush silver inox

M

H

E

H

R

L

L

I

I

axiální | axial
J

E

R

ALUPEX 16x2 mm

šroubení | adaptor
R

J

Optimix

přímý | straight

šroubení | adaptor
R

M

Carlix Monoblock

rozety | pipe covers

L

Minimalist
přímý | straight

rohový | angled

Optimix Minimalist

rozety | pipe covers
L

Cubix H
rohový | angled

přímý | straight

Centrix Monoblock

rozety | pipe covers
J

H

rohový | angled

Cubix
B

E

Carlix Centrixblock

přímý | straight
B

J

Cubix H
přímý | straight

šroubení | adaptor
R

L

I

B

J

skladem
stock item

Technical details, prices and list of showrooms: www.laurensint.com

M

H

R

L

na zakázku
made to order

I

M

Retro a unikátní ventily | Retro and top design valves

Anuova

Anuova

přímý | straight

rohový | angled

B

H

M

E

R

I

J

B

Black Wheel
X

Buckingham Original

I

R

I

M

R

I

J

M

R

L

I

M

Y

antika měď
antik copper

B

H

R

M

Liberty

B

M

B

H

Art Deco Thermo

B

H

R

M

Liberty
M

BuckinghamThermo

B

H

B

R

M

R

M

Buckingham Wooden

B

H

přímý | straight

přímý | straight

rohový | angled

rohový | angled

M

Y

antika bronz
brush bronze

B

L

R

I

nikl mat
satin nikel

M

Y

B

X

R

mosaz
brass

Technické info, ceny a seznam prodejen: www.laurens.cz +420 539 030 835

I

M

Y

Y

B

leštěná motaz
polished brass

B

Meridiana Thermo

rohový | angled

I

rozety | pipe covers

R

přímý | straight

R

I

M

B

Anuova

rozety | pipe covers

rohový | angled
R

rohový | angled

Art Deco

rohový | angled

R

Epoca

rohový | angled

přímý | straight

B

M

Art Deco
rohový | angled

přímý | straight

Buckingham Spoke

přímý | straight

B

E

rohový | angled

B

B
J | angled
E
H
rohový

M

Black Wheel

přímý | straight
X

H

Art Deco
přímý | straight

E

H

M

E

R

I

J

Telescopic
rozety | pipe covers

Y

B

skladem
stock item

Designové a retro ventily

R

I

M

Y

na zakázku
made to order
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Ostatní příslušenství
Other accessories
Široká nabídka ostatního příslušenství k radiátorům mezi krytkami,
rozetami, automatickými a designovými odvzdušňovacími ventily,
krycími čepičkami, elektrickými tyčemi pro kombinovaný nebo
elektrický provoz radiátorů a věšáčky či ručníkovými madly uzavírá
kompletní program ﬁrmy Laurens.

A wide range of pipe covers and shrouds, pegs and towel bars,
automatic and designed air vents, electric elements for combined or
only electric powered radiators close the complete program of Laurens.

Příslušenství | Accessories

Basic L

Basic R

madlo pro rovné radiátory
towel bar for straight radiators
B

E

J

H

R

L

I

B

Anuova Bar

E

H

J

H

R

L

M

Drop

L

I

M

B

Auto Air-Vent

E

E

J

E

H

L

I

M

B

Grip

H

L

I

M

B

E

J

H

R

L

I

B

VIP

E

H

L

I

M

B

E

J

E

H

E

H

L

I

M

B

E

E

H

Space

automatický odvzdušňovací ventil

tlačítkový odvzdušňovací ventil

retro odvzdušňovací ventily

elektrické varianty

držák do prostoru

B
J
Eair vent
H
automatic

design button Air-Vent

retro Air-Vents

electric options

room divider

B

B

J

E

H

M

R

L

I

M

chrom
chrome

B

E

E

E

bílá
white

H

R

L

I

M

J

M

J

E

H

R

stříbrný kartáč. nerez
brush silver inox

L

I

M

M

B

J

antika bronz
brush bronze
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swiveling towel bar
M

B

E

H

R

L

I

M

B

J

J

E

H

R

L

I

M

krycí čepičky | cover caps

toilet paper bar
R

Electric

I

I

Laurens Chrom/Inox

Retro Air-Vent

L

L

WC

Design Air-Vent

R

R

držák na toal. papír

drop for towels
R

otočné madlo

towel bar for cuverd radiators
M

věšák na ručníky

drop for towels
R

E

Melodix Twix

madlo pro rohové radiátory

towel bar for straight radiators
R

věšák na ručníky

drop for towels
R

B

Melodix Modern

madlo pro rovné radiátory

folding towel bar

I

věšák na ručníky

drop for towels
E

E

Melodix Classic

sklápěcí madlo

towel bar for curved radiators
M

věšák na ručníky

B

Melodix Flex

madlo pro rohové radiátory

E

chrom | chrome
R

L

I

M

B

J

E

H

R

L

I

M

I

M

Injector
injektor pro vrchní připojení
injector for top connections
H

R

L

I

M

B

skladem
stock item

Ostatní příslušenství

J

E

H

R

L

na zakázku
made to order
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www.laurens.cz

Poznámky | Notes

www.laurens.cz

Partner/Laurens

Radiátorové studio Brno

Radiátorové studio Praha

Centrální sklad Laurens

Bubeníčkova 16

Radlická 68

Hala 6, areál ZD Bořetice

615 00 Brno-Židenice

150 00 Praha-Smíchov

Bořetice 445

brno@laurensint.com

praha@laurensint.com

691 00 Bořetice

+420 730 152 421

+420 730 152 420

+ 420 539 030 835

www.laurens.cz

