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Bevaring  er processen med at vedligeholde 
og håndtere forandringer af et kulturarvsaktiv 
på en måde, der opretholder og øger dets 
betydning.

Kilde: www.historicalengland.co.uk
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Der er l ige nu

fredede bygninger i England
400K 

i Danmark, og 
9K 

Danske bygninger anses for 
bevaringsværdige

300K 
Når disse bygninger renoveres, 
kompromitterer varmeløsningen 

ofte den historiske bevaring
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 Hudevad SC Vertikal
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Bevaring af kulturarvsbygninger påvirker beskæftigelsen posit ivt ved at være mere 
arbejdskrævende end nybyggeri.  En undersøgelse foretaget af Ontarios regering 
viste, at restaurering var 66 % mere arbejdskrævende end byggeri.

En stor del af vores kulturarv er bevaret i 
museer, gallerier og historiske bygninger. 
Slotte, kirker og palæer er opbevarings- el ler 
udsti l l ingssteder for historiske genstande, 
men i modsætning t i l  moderne bygninger er 
de ikke forsynet med en høj grad af isolering 

BEVARING AF KULTURARVSBYGNINGER =

ØKONOMISKE FORDELE

og kompliceret indeklimakontroludstyr. 
Udfordringen er at f inde varmeløsninger, der 
giver en behagelig temperatur for besøgende 
og beboere, samtidig med at bygninger og 
artefakter bevares uden at være påtrængende 
for den historiske arkitektur.

DEN BEVARENDE VARMEUDFORDRING

Kilde: www.historicalengland.co.uk

ANDRE FORDELE INKLUDERER

Skaber mindre affald end nybyggeri

Bruger mindre energi end nybyggeri

Øger turismen

++
++
++
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De f leste historiske bygninger blev aldrig designet t i l  at opfylde nutidens krav med 
hensyn t i l  termisk komfort.  At reagere på disse krav kan skade sådanne bygninger 
alvorl igt,  hvis der vælges varmeløsninger, der ikke også nøje overvejer bevaringskrav 
og bygningens oprindelige struktur.

KOMFORT VERSUS

BEVARING

ET VARMESYSTEM TIL EN HISTORISK BYGNING BØR VÆRE BASERET PÅ:

Undgå kold træk

Undgå kondens

Holder energiforbruget nede

Integration i den arkitektoniske kontekst

++
++
++
++
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Hudevad Fionia Lowline

At give et behageligt mil jø for 
besøgende og indbyggere 
med hensyn t i l  temperatur

At give et optimalt indeklima
for at beskytte bygningen 
og dens artefakter fra forringelse.

Komfort

Bevaring

overfor

UDFORDRINGEN:
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Hudevad SC Horisontal
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N Y  C A R L S B E R G
GLYPTOTEKET
Ny Carlsberg Museum er en integreret del af Københavns kulturhistorie samt en storslået turistattraktion, 
der t i l trækker mere end 350.000 besøgende hvert år. Museets historie er usædvanligt, og det udstråler 
en altoverskyggende kærlighed t i l  kunst. Hvad der nu er et internationalt kendt museum, startede 
faktisk som den private kunstsamling af brygger og grundlægger af Carlsberg, Carl Jacobsen.

I 2011 blev en meget vigtig del af udsti l l ingen - den smukke vinterhave - udsat for en udfordring i forhold 
t i l  opvarmning. Husarkitekt Dan Ljungar fra Bonde Ljungar Architects ledede projektet i  samarbejde 
med ingeniører fra Moe & Brødsgaard A / S. Fordi museet er fredet, var der brug for en løsning, der 
respekterede bygningens rige historie samtidig med at den komplimenterede havens æstetik uden 
at trække opmærksomhed fra den ekstraordinære udsti l l ing. Løsningen blev et subti l t  kunstværk i 
sig selv: en 16 meter lang Hudevad SC radiator med et messinghåndliste på toppen, der også agerer 
rækværk ved havens niveauforskel.

Udover den ikoniske Hudevad SC radiator blev store Hudevad Plan XV monteret på væggene i andre 
udsti l l ingshaller, og Hudevad P5 radiatorer blev monteret direkte under de imponerende ruder for at 
begrænse kuldenedfald.

C AS E :
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LØSNINGEN: 

At vælge det r igtige 
opvarmningsstrategi 

og den optimale 
varmefordeling
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CENTRALVARME

Giver så vidt muligt ensartet varmefordeling 
i hele bygningen, samtidig med ti l førsel af 
varme ti l  bygningens kl imaskærm.

CASE: 
LØGSTØR SOGNEGÅRD

I  Løgstør skulle den gamle kirke fra 1893 sammenføjes med det nye sognehus og derved skabe et 
nyt brugbart og overdækket rum ti l  glæde for brugerne. Den store udfordring med nybyggeriet var 
at bygge med respekt for den smukke gamle kirke, men samtidig skabe en arkitektonisk udformning, 
der var t i l talende, anvendelig og vi l le harmonere med den omkringliggende by, da kirken er placeret 
midt i  byens centrum. - men samtidig lave et varmt og indbydende område, som folk vi l le bruge som 
mødested.

DE  TO V IGT IGSTE OPVARMNINGSSTRATEGIER

LOKAL OPVARMNING

Producerer den bedste strål ingstemperatur 
begrænset t i l  de bemandede områder med et 
minimum af træk. Den resterende bygning er 
næsten upåvirket, og dent historiske kl ima er 
bevaret.
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Et spørgsmål, der meget ofte negligeres ved planlægning af varmekilder i  historiske bygninger, er 
muligheder for varmefordeling. Strål ing og konvektion kan kombineres for at danne den absolut bedste 
varmeløsning t i l  det respektive sted. Det er et spørgsmål om at vælge det r igtige produkt.

Konvektionsvarme afhænger af luftbevægelser, og derfor kan det være svært at 
opnå en jævn temperatur i  hele rummet. Varm luft st iger, mens kold luft falder mod 
gulvet. Med konvektionsvarme kan det være en udfordring at undgå kolde områder. 
Strålevarmen fordeles derimod mere jævnt i  rummet og ændrer derfor ikke så meget 
på den omgivende lufttemperatur.

FORDELING
VARME

KONVEKTIONSVARME

En typisk konvektionsvarmer - som Hudevad P5 Horisontal ,  Fionia Horisontal el ler Plan 
Horisontal - opvarmer luften i et rum med en blanding af ca. 70 % konvektionsvarme og 
30 % strål ingsvarme. Den kolde luft falder ned og opvarmes, når den kommer i kontakt 
med radiatoren. Derefter st iger den op og giver plads t i l  mere kold luft ,  som opvarmes 
igen. Derfor monterer vi ofte radiatorerne  under vinduer, så de med det samme kan 
fange ethvert træk, der kommer ind, opvarme luften og fordele det rundt i  rummet. 
 
Konvektionsvarme er en effektiv varmeløsning t i l  både nybyggeri og renoveringsprojekter. 
Radiatorerne passer ind i indretningen af   boliger, kontorer og kan i mange ti l fælde også 
bruges i historiske bygninger og er dermed en af vores mest alsidig opvarmningsmetode.

STRÅLEVARME

Opvarmer genstande direkte i stedet for 
luften derimellem

Hurtig, stråler i  al le retninger

God, når luften skifter ofte ( f.eks. i  entre, 
gangarealer osv.)

Nem at rengøre

KONVEKTIONSVARME

Giver en behagelig stuetemperatur 
i  lokaler med høj traf ik

Cirkulerer støv og forurening

Sværer at rengøre

Opvarmet luft bevæger sig hovedsageligt lodret
++

++

++

++

++

++
++
++
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CASE: 
ARGYLL’S LODGE, STIRLING CASTLE, SCOTLAND
 
Slottet er en kategori A fredet bygning og en af   
Skotlands must-see attraktioner, der dateres t i lbage 
t i l  det 12. århundrede. Udfordringen ved at restaurere 
denne bygning var, at det ikke var t i l ladt at bore i 
de meget gamle lægter og gipsvægge, så gamle 
fastgørelsesmetoder måtte bruges t i l  at montere 
radiatorerne på væggene for at minimere skader. 
Desuden blev radiatorerne lavet i  en speciel farve, 
der matcher interiøret.
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Hudevad SC Horisontal
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S T.  B O N I FAC E
ROMERSK KATOLSK
BISPEDØMME
Den historiske gård og laderne blev omdannet t i l  meget moderne kontorer t i l  det romersk-katolske 
bispedømme i Plymouth. Projektet leverer i  alt 8.942 ft² kontorlokaler t i l  administration af bispedømmet.

Regional direktør Bruce MacDonald siger: ”Arbejdet indebar blandt andet ombygning af gården og tre 
betydelige lader og skulle levere førsteklasses, topmoderne og særprægede, moderne kontorlokaler 
i  en historisk landbrugsområde. Projektet omfattede også t i lknyttede entrepriser og ændringer i 
infrastrukturen samt dræning. Samlingen af de æstetisk meget t i l talende bygninger af sten blev 
omdannet fra landbrugsbygninger t i l  lokaler, der var egnet t i l  kontorbrug, med omfattende ændringer i 
de indvendige instal lat ioner t i l  følge. ”

Hovedbygningerne skulle forbindes med en ny gang med gulv-t i l - loft vinduer og reception. På grund 
af bygningens art og eksisterende gulvhøjder var den eneste løsning at t i lpasse en radiator. Som en 
yderl igere l i l le krølle, skulle radiatoren placeres foran glasset, så det ikke var muligt at se rørarbejde 
eller venti ler.

Bygningen havde også vinklede og buede vægge, så det var en stor udfordring at f inde en løsning på 
baggrund af disse parametre. Amber Management, et kendt og meget respekteret ingeniørf irma, bad 
Hudevad om at f inde en løsning.

Med Hudevad sekspertise blev der foretaget omhyggelige målinger på stedet, og der blev produceret 
nøjagtige skabeloner, så Hudevad kunne producere en mult i-buet radiator i  et stykke med skjulte 
styringer, f low- og returrør, der kunne sikre nem instal lat ion.

Alle hovedbygninger opvarmes med Hudevad Plan radiatorer.

C AS E :
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VANDINDHOLD
FÅ LAVET

Lavt vandindhold er en funktion, der 
reducerer varmetab og giver mulighed for høj 
t i lpasningsevne. Lavt vandindhold er l ig med en 
hurt ig responstid, hvi lket betyder, at radiatoren 
opvarmes hurt igt og, hvad der er endnu 
vigtigere - den afkøles hurt igt.  Det forhindrer 
overophedning og spild af energi, hvi lket er et 
problem med gulvvarme og ældre radiatorer. 

Radiatorer med stor overf lade og lavt vandindhold reguleres meget hurt igt og har 
dermed et minimum af akkumuleret varme. En hurt ig t i lpasning t i l  ydre påvirkninger 
betyder et lavere energiforbrug og lavere CO₂-niveauer, som i det væsentl ige gavner 
mil jøet og holder varmeomkostningerne nede. 
Ved at bruge radiatorer i  stedet for gulvvarme og andre tunge varmekilder undgår 
du overtemperaturer, opnår en optimal og øjeblikkelig kl imati lpasning og har mindre 
varmetab ved den korrekte temperatur.

Udover den ekstra komfort,  der kommer med 
hurt igt t i lpasningsdygtige temperaturer, er 
lavt vandindhold også godt for mil jøet. Jo 
hurt igere vandet kan opvarmes og køles 
ned, jo mindre energi bruges der på at opnå 
den rigtige temperatur, hvi lket gør radiatorer 
med lavt vandindhold meget energieffektive. 

TEMPERATUR OG ENERGIFORBRUG
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Når det kommer t i l  hurt ig responstid, er en radiator med lavt vandindhold langt bedre end 
gulvvarme. Solen påvirker rumtemperaturen enormt, så at have en hurt ig t i lpasningsdygtig 
varmekilde reducerer spild af varme og energi betydeligt.
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SAMMENLIGNING AF RESPONSTID MOD TEMPERATURÆNDRINGER

Gulvvarme Radiator med lavt vandindhold

SPAR ENERGI

GRØN ENERGI

Intel l igent produceret radiatorvarme er ikke kun en en-
ergieffektiv og bæredygtig løsning. De store overf lader 
og minimalt indhold af vand gør, at temperaturen hurt igt 
reguleres. En hurt ig t i lpasning t i l  mil jøet betyder lavere 
energiforbrug og mindre CO2, hvi lket i  sidste ende er en 
fordel for både mil jøet og økonomien.
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ved opvarmning t i l 
bevarelsesformål:

++

++

++

++

Bedre komform

Spar penge ved strategisk
opvarmning

Højere social værdi

Arkitektonisk integritet

Hudevad SC Horizontal

VIGTIGSTE FORDELE
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Beerlings Hall (UK) · Hudevad Classic Ny Carlsberg Glyptotek (DK) · Hudevad Plan XV Vertikal

The Barns, Stansted (UK) · Hudevad SC Vertikal Løgstør Sognegård (DK) · Hudevad Integral bench



22

Nøgleprioriteterne i bevaringsprojekter for historiske bygninger er at bevare 
deres karakter og visuelle udtryk. Ofte bringes nye teknologier på markedet, 
men da de langsigtede virkninger ikke er kendte og på grund af deres følsomme 
indendørsmil jø, er historiske bygningsværker ikke det r igtige sted at eksperimentere. 
Radiatorvarme er en gennemprøvet teknologi med mange fordele. Radiatorer f indes i 
dag i mange former, størrelser og farver, og det er muligt at t i lbyde en t i lpasningsevne 
i design og funktion, der t i lgodeser både strenge visuelle og indeklimakrav. Hudevad 
Radiator Design har gjort det t i l  en prioritet at skubbe og lege med grænserne for at 
skabe den optimale løsning t i l  ethvert mil jø.

UDFORDRING
DEN ARK ITEKTONISKE

En ægte Hudevad radiator har et diskret og 
stramt udseende og det er der en grund t i l . 
Da ikke to arkitekter har samme vision, sam-
me æstetik el ler samme ønske for en bygning, 
er det unikke ved en Hudevad radiator netop 
muligheden for at lade radiatoren træde helt i 
baggrunden, bl ive en integreret, st i l fuld del af 
bygningen og laden den understrege et rums 
unikke arkitektur ved hjælp af de stramme l injer. 
 
De stramme l injer kan dog også gøre det st ik 
modsatte - at fremhæve og hjælpe med at ty-
deliggøre rummets funktion, en bygnings sær-
præg eller blot lade radiatoren blive rummets 
naturl ige midtpunkt.

UNIKKE RADIATORER

Vi kommer ikke udenom, at en varmekilde 
er en nødvendighed i enhver bygning, men 
ved hjælp af de små unikke Hudevad-de-
tal jer giver vi mulighed for at skabe inte-
grerede og sti lrene løsninger med unikke 
designtræk. Farver, former, størrelser og forskel-
l ige designløsninger er netop Hudevads force. 
 
Hudevad t i lbyder et bredt udvalg af radiatorer, 

der på grund af deres alsidighed kan bruges i 
al le typer arkitektoniske sti larter.

SAMME DESIGN I HELE BYGNINGEN

Vores Hudevad radiatorer fås både som 
standard horisontal radiator, vert ikal radiator 
og som Lowline radiator. Det giver mulighed for 
et ensartet og strømlinet radiatordesign i al le 
rum – uanset om vægpladsen er begrænset, 
der er masser af store vinduesarealer el ler om 
radiatoren skal indbygges.

OG SÅ LIGE LIDT EKSTRA

Hudevad er kendetegnet ved det stramme 
og enkle design, men der er konstruktioner, 
der kræver noget helt andet end det. Det kan 
være alt fra den klassiske søjleradiator over 
special løsninger t i l  sportsarenaer t i l  radiatoren, 
der skal monteres i loftet. Vi er alt id inden for 
rækkevidde og er behjælpelige med at f inde 
den rigtige løsning, der passer t i l  netop din idé.
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Hudevad P5 Vertikal
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Hudevad Integral Bench and Plan XV Vertikal
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LØ G S TØ R  K I R K E 
OG HELT NYE 
SOGNEGÅRD
I den nordlige danske by Løgstør, stod den gamle kirke fra 1893 over for en stor ansigtsløftning, da byen 
og sognet ønskede at sognegården skulle bygges l ige ved siden af kirken - i  virkeligheden skulle den 
nye bygning skabe en ny brugbar og dækket plads som menigheden kunne nyde. Den store udfordring 
med den nye t i lbygning var at bygge med respekt for den smukke gamle kirke, men samtidig skabe 
en arkitektonisk helhed, der var smukt, brugbart og vi l le harmonere med den omkringliggende by, da 
kirken er placeret i  byens centrum.

Det unikke samspil mellem gammelt og nyt skaber et enkelt udtryk, der gør den gamle kirke endnu 
smukkere. Sognegården forbindes smukt med kirken med et klart hierarki i  den overordnede bygning. 
Den nye sognegård replicerer mange detal jer i  murværket fra kirken, men i en moderne fortolkning. 
På denne måde overføres den tradit ionelle konstruktion t i l  en moderne kontekst. Den fantastiske 
glasbeklædning og brugen af de samme gamle røde mursten som kirken oprindelig er bygget af,  gør 
det lyse og luft ige rum imellem kirken og den nye sognegård t i l  brugerens yndlingsrum, hvor man kan 
snakke og hygge og blot nyde det vejr som dagen bringer.

Ved byggeriet har vores arkitekt rådgiver arbejdet tæt sammen med arkitekten for at f inde den bedste 
opvarmningsløsning. Valget var Hudevad Integral Bench og Hudevad Plan XV. Hudevad Plan XV er 
placeret forsænket i  væggene og malet i  samme farve som døre, vinduer og glasfacade. Hudevad 
Integral Bench er placeret som bænke under kirkens vinduer og skabt et naturl igt mødested for brugerne.

Vil du vide mere om samarbejdet mellem arkitekten og Hudevad, kan du se en l i l le video om projektet 
her:

C AS E :

Se Hudevad video på YouTube
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Hudevad Plan XV Vertikal

Hos Hudevad vi l  du møde kompetent og engageret rådgivning t i l  de forskell ige løsninger 
indenfor designradiatorer. Vi har erfarne eksperter i  arkitekt- og ingeniørrådgivning, 
som rådgiver om løsninger forankret i  dansk designfi losofi ,  hvor kompromisløshed i 
forhold t i l  kvali tetssikret design er nøgleordet.

VÆRDIFULD

RÅDGIVNING

Vi hjælper med at identif icere konkrete ønsker og behov i starten af   planlægningen og samarbejder 
med arkitekter og ingeniører om at f inde den rigtige løsning, der lever op t i l  al le relevante krav. Ofte 
er der behov for at udvikle en special løsning t i l  det enkelte projekt og her er vi naturl igvis med hele 
vejen og udarbejder prototyper, mockups, tegninger osv. Ved større projekter afholdes der løbende 
opfølgningsmøder med de involverede parter ,  så al le arbejder mod det samme mål. 
 
Vi udarbejder al relevant teknisk dokumentation efter gældende regler og dine behov og afholder 
gerne kurser for relevante medarbejdere, hvis det er nødvendigt. 
 
Vi rådgiver verden over og er her for at hjælpe med at planlægge dit næste radiatorprojekt med fo-
kus på special løsninger, funktionali tet,  varmeoptimering og bygningens eller rummenes æstetik. 
 
Udover æstetik og høj kvali tet har vi også fokus på energieffektive løsninger og bæredygtigt byggeri , 
da vi ønsker at t i lbyde varmeløsninger, der passer ind i moderne og fremtidssikrede bygninger, med 
stort fokus på mil jø, grøn energi og bæredygtighed.

Kravspecif ikationer

Moderne varmeløsninger

Varmeoptimering

Radiatorer med særlige krav

Special løsninger

++
++
++
++

VI RÅDGIVER BLANDT ANDET INDENFOR:

 1
0  Y

EAR GUARANTEE             M
O

R E  T H A N  J U S T  H E AT I N
G

  
  

  
  

  

++
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Hudevad Plan XV Vertikal
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RADIATORER EGNET TIL BEVARINGSVÆRDIGE 
BYGNINGER
Hudevad panel radiatorer

INTEGRAL
panel
radiator
alle typer

FIONIA
panel
radiator
alle typer

Designet er det samme for alle varianter, hvad enten det er Horisontal, Lowline eller Vertikal. Alle 
har en 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant, lukkede sider og monteret 
med et aftageligt rist med vinklede lameller, så man ikke kan se konvektorerne indeni. Risten er 
forsænket i toppen af radiatoren, så det flugter med radiatorkanten. Egnet til alle områder.  

P5
panel
radiator
horisontal 
og lowline

P5 har en 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant. De dybe modeller af P5 
Horizontal og alle Lowline modellerne har lukkede sider, svejset ståltop med en strømlinet effekt, 
som tillader luften at cirkulere for maksimal effektivitet. P5 kan bruges overalt, hvor du ønsker en 
stærk radiator med stor ydeevne og et minimalistisk look.

Designet er det samme for alle varianter, hvad enten det er Horisontal, Lowline eller Vertikal. Alle 
modeller har en glat frontplade med afrundede hjørner. Åbne sider og top. Kan bruges i kommer-
cielle rammer, private hjem, kontorlokaler - ja stort set overalt. Fås også uden konvektorer, så ve-
legnet til områder, hvor hygiejne er meget vigtigt som hospitaler, tandlægeklinikker og plejehjem. 
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P5 Vertical er alle lavet med 2 mm tyk frontplade med den karakteristiske Hudevad-kant. De dy-
bere modeller af P5 Vertical har lukkede sider med en strømlinet fordybning, der giver radiatoren 
et helt unikt udseende. P5 Vertical kan bruges overalt, hvor du ønsker en effektiv radiator med sit 
helt eget unikke udtryk.

PLAN
panel
radiator
horisontal 
og lowline

P5
panel
radiator
vertikal

Plan XV
panel
radiator
vertikal

Både Horisontal- og Lowline-modellen af Plan har 2 mm glat stålfront med den karakteristiske 
Hudevad-kant, svejste stållameller, der flugter med radiatorkanten i toppen og lukkede sider. 
Lamellerne i toppen sikrer en god luftgennemstrømning for en effektiv varmefordeling og gør radi-
atoren unik. Plan kan installeres overalt hvor man ønsker en radiator med karakter.

Plan XV Vertical er lavet med flere radiatorer indeni og afsluttes med et enkelt og glat cover lavet 
af 2 mm stål med skarpt defineret hjørner. Plan XV Vertical er ideel til montering og tilpasning til 
udfordrende steder, hvor du enten ønsker at skjule radiatoren eller fremhæve den, så den kan 
blive en aktiv del af indretningen.
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Hudevad andre radiatorer

Den klassiske søjleradiator fås i 4 forskellige dybder for det autentiske retro-look. Kan enten væg-
monteres eller leveres med formonterede ben. Radiatoren er en æstetisk radiator med et klassisk 
look, til moderne retro indretning og rum med personlighed og kan bruges i alle omgivelser. På 
trods af sit klassiske og “old school” udseende, lever Classic op til alle moderne krav til effektiv 
varmeafgivelse.

Integral Bench er ikke kun en radiator, men også et smukt og elegant møbel. Alle radiatordele 
inklusive rør og ventiler er skjult i benene. Integral Bench ser smuk og stilfuld ud, hvilket også gør 
den til en perfekt løsning til den minimalistiske livsstil, hvad enten det er til en restaurant, sk-
oleinstitution, sundhedspleje, privat bolig eller virksomhed. Kan leveres med flere muligheder for 
træbeklædning ovenpå.

SC Horisontal, Lowline og Vertikal er en søjleradiator med smalle elementer, der placeres lodret 
på top- og bundrør i enten enkelt eller dobbelt række med 40- eller 60 mm afstand. Perfekt til 
placering foran glasfacader og i korridorer, hvor lyset er i fokus. SC er unik og diskret på samme 
tid og har et eksklusivt look, der kan tilpasses på mange måder til et helt unikt produkt. SC passer 
ind i ethvert miljø.

SC
søjle
radiator
alle 
typer

Classic
søjle 
radiator

Integral 
bænk

RADIATORER EGNET TIL BEVARINGSVÆRDIGE 
BYGNINGER
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Novus Bænkradiatoren er efterspurgt til mange offentlige rum, såsom hospitaler, skoler og kon-
torer, men med sine symmetriske linjer, smukke og funktionelle former uden konvektorer - som 
gør rengøringen til en leg - finder Novus også vej ind i mange private hjem. Novus bænkradiator 
harmonerer perfekt med indretningen og rummets design. Placeret foran vinduer er Novus ideel 
som beskyttelse mod kuldenedfald og træk. Kan også leveres med topplade i træ.

Piso Fortis er en stilfuld lavkonvektor og bænk, der er velegnet til offentlige såvel som private 
rum - især foran vinduer, hvor man ønsker høj varmeydelse i kombination med et rent design, der 
passer til bygningens overordnede udtryk. Piso Fortis er udstyret med konvektorer og har derfor 
en stor varmeydelse i forhold til størrelse. Brug den 400 mm høje bænk i entre, badeværelse eller 
bryggers for ekstra komfort.

Piso er en robust og kompakt lavkonvektor. Takket være den lave byggehøjde på max. 280 mm, 
Piso fungerer godt i bygninger med begrænset plads, men med stort varmebehov. Piso har en 
exceptionel høj ydeevne målt i størrelse og tilbydes med mange forskellige monteringsløsninger, 
flere forskellige beslag og kan derfor placeres under bænke, lofter, på væggen og kan også brug-
es som almindelig lowline radiator med forskellige benløsninger.

Piso Fortis
Lavkonvektor og
bænk

Novus
bænk

Piso
lavkonvektor



32

RADIATORER EGNET TIL BEVARINGSVÆRDIGE 
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Hudevad andre radiatorer

The Tube er den klassiske ribberør adiator. Radiatoren har det umiskendelige industrielle design, 
der antyder lager- og fabriksopvarmning i industrielle områder. Tube er lavet med elementer i 
svensk kvalitetsstål, og den imponerer med kombinationen af ydeevne, holdbarhed og enkelt de-
sign. Tube er ideel til opvarmning under glaspartier og ovenlysvinduer.

Terra gulvkonvektorer placeres i kanaler under gulvet og optager ikke plads i rummet. Placeres 
ofte foran glasfacader i både erhvervs- og offentlige bygninger, samt private boliger. Det ende-
lige udseende af gulvkonvektoren afhænger af den synlige gulvrist. Vi har et stort udvalg af riste i 
anodiseret aluminium i natur, bronze eller sort samt i forskellige træsorter. Terra kan leveres både 
med og uden ventilator.

LK lavkonvektoren er lavet af profilerede stålrør og er af høj kvalitet med flot for- og bagside, så 
den præsenterer sig flot fra begge sider. Det smukke ydre eliminerer behovet for enten sider eller 
topgitter. Sammen med sit høje ydelsesniveau er LK ideel til placering foran vinduer, hvor bagsid-
en af radiatoren vil være blotlagt. Kan også installeres i konvektorgrave, under bænke eller lofter.

LK
lavkonvektor

Tube
ribberør
radiator

Terra
gulvkonvektor
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Hudevad SC Horisontal
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Hudevad Integral Bench
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Vores salgsteam og kundeservice står alt id klar t i l  at hjælpe, hvis du har brug for 
hjælp t i l  vores produkter, med priser, leveringer el ler har brug for hjælp t i l  et projekt. 
Måske vi l  du bare gerne vide mere om vores produkter, og det er også f int - vi er her 
for at hjælpe.

BARE GIV OS

ET RING

Mandag - torsdag 8.00 - 16.00 
Fredag 8.00 - 14.00

Hudevad Radiator Design A/S 
Ambolten 37 
DK-6000 Kolding 
Tlf. :  +45 75 42 02 55 
 
Mail :  sales@hudevad.com

www.hudevad.com

DESIGN
HEATING

VORES KUNDESERVICE ER ÅBEN
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