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I  Europa er der

Sundhedssektor erhvervede 
infektioner påvirker mindst 7 % af 

patienterne og beløber sig til en årlig 
omkostning på ca. € 7 mia. i Europa.

som følge af HAI 
hvert år

Kilde: WHO, 2012

37K DØDSFALD
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Hudevad Plan Horizontal
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Omkostningerne ved sundhedssektor relaterede infektioner når skyhøje tal hvert år 
og resulterer i ,  at mil l ioner af mennesker mister l ivet. Skadelige bakterier tr ives i 
støv og snavs og spredes ti l  patienter ved berøring. Kilder t i l  bakterier og infektioner 
kan dog reduceres markant ved blot at optimere hygiejne og rengøring i forskell ige 
aspekter af sundhedsfacil i teterne, såsom radiatorer.

Konventionelle radiatorer har alt for mange små 
rum og åbninger t i l ,  at støv og snavs kan samle 
sig, og de har alt id været en udfordring at rengøre 
grundigt. Det gjorde dem ekstremt uhygiejniske 
og t i l  et stort ansvar for enhver sundhedsfacil i tet. 
 
Som følge heraf, er konventionelle radiatorer 

HYGIEJNISKE VARMELØSNINGER =

Et dansk scenarie blev brugt t i l  at bestemme de potentiel le omkostninger ved HAI’er. 
Casehospitalet var baseret på Rigshospitalet, Københavns Universitetshospital .

LAVERE OMKOSTNINGER

potentiel le reservoirer for skadelige bakterier.
En undersøgelse på et hospital i  Storbritannien 
viste, at 36 % af radiatorerne indeholdt de 
farl ige MRSA-bakterier. Et renere mil jø kan 
derfor i  høj grad reducere HAI’er og relaterede 
omkostninger.

DEN HYGIEJNISKE VARMEUDFORDRING

KORT SAGT

Kilte: S J Dancer MD, 2017

Med anslået 9600 patienter p.a. på hospitalsafdelingen er antal let af HAI-t i l fælde 691. Ved at beregne 
den gennemsnit l ige pris for hver HAI t i l  9.412 €, vi l  en reduktion af HAI’er med 1 % - 10 % spare et 
hospital for op t i l  650.000 €. Hvis man ekstrapolerer det t i l  hele Danmark, vi l  det danske samfund 
spare op t i l  € 56,4 mio.

ET EKSEMPEL:

s p a r e t  p å  e t  h o s p i t a l

€ 65K - 650K
s p a r e t  a f  s a m f u n d e t

€ 5.6M - 56.4M
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Gennemprøvet hygiejne ovefor ”måske” løsninger

For at opnå et hygiejnisk sundhedsmil jø 
er der f lere veje at vælge imellem. En af 
mulighederne, som nogle leverandører af 
sundhedsudstyr anvender, er sølvion-maling 
eller andre bakteriebekæmpende overf lader på 
deres produkter. Det gør vi ikke - og årsagen 
er enkel: disse metoder mangler beviser. 
 
Der er begrænsede undersøgelser el ler beviser, 
der viser, at antimikrobielle belægninger 
som sølvfarvede malinger fører t i l  forbedret 
menneskers sundhed. Tværtimod kan de skade 
mil jøet og endda menneskers sundhed, da 
nanosølv er gift igt for akvatiske økosystemer 
og menneskelige organer.

HVORFOR VI  IKKE BRUGER ANTIBAKTERIEL MALING

FORBEDRET HYGIEJNE =

FORBEDRET 
SUNDHEDSVÆSEN

Sverige har begrænset brugen af   det på grund 
af mil jøhensyn, og det amerikanske CDC 
siger, at ”det ikke er r isikoen værd”, og at 
”hospitalerne er bedre sti l let ved at benytte en 
bedre rengøringspraksis.”
 
Da mult iresistente bakterier er et st igende 
problem over hele verden, har vi valgt ikke at 
gamble med fremtiden og dermed bidrage t i l  et 
større problem et stykke ude i fremtiden
Ved at udvikle et design, der gør vores 
radiatorer l ige så nemme at rengøre som at 
aftørre et bord, t i lbyder vi produkter, der gør 
grundig rengøring nem og effektiv. Det er bevist 
hygiejne, der holder.

En hygiejnisk patientstue reducerer patientens risiko for at pådrage sig en smitsom infektion
Komfort++

VIGTIGSTE FORDELE VED FORBEDRET SUNDHEDSPLEJE

Nem rengøring resulterer i  mere grundig og effektiv rengøring.
Rengøring++

Penge sparet ved at reducere rengøringstiden og undgå ekstra omkostninger t i l  intensivbehandlinger 
osv. på grund af infektioner.

Økonomi++

Hurtig og effektiv rengøring betyder t id t i l  andre opgaver.
Hastighed++



9

Hudevad SC Horisontal
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Hudevad Integral Bench
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P S Y K I AT R I S K E  C E N T E R
SKEJBY

Det nye psykiatr iske center i  Skejby er et byggeri t i l  1 ,3 mia. kr. Centret er en del af Det Nye 
Universitetshospital i  Aarhus, og omfatter en voksen- og en børnepsykiatr isk afdeling med ambulatorier 
og sengeafsnit på i alt ca. 40.000 m² samt en selvstændig beliggende retspsykiatr i  på ca. 10.000 m². 
Centret er på ca. 50.000 m² og afløste i november 2019 det over 150 år gamle psykiatr iske hospital i 
Risskov.

Projektet bygger videre på den planlagte bebyggelsesstruktur, der er organiseret i  byens bil lede, med 
byens hierarki af kvarterer, gader, pladser og torve. Et af de overordnede mål var, at det nye psykiatr iske 
center skal indføje sig som en naturl ig del af den eksisterende hospitalsby og det omgivende landskab.

Hudevad har taget del i  planlægningsfasen sammen med Arkitema Architects, hvor der har været fokus 
på integrerbare varmeløsninger, som falder naturl igt ind i byggeriets udformning. Hudevad har blandt 
andet leveret Integral Bench, en kombineret radiator og bænk, som er instal leret på de enkelte stuer. 
Placeret under de lave vinduer kommer Integral Bench rigtig t i l  sin ret og giver beboerne mulighed for 
at nyde vejrets skiften og landskabet udenfor.

C AS E :
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I patientstuer og på fællesarealer er et højt niveau af strålevarme vigtigt for komforten, da denne form 
for opvarmning opvarmer patienterne frem for luften omkring dem.

Den rigtige varmefordeling er altafgørende for at få maksimal komfort og effekt. 
At vælge den rigtige varmefordeling har direkte effekt på ydeevnen og tankernes 
klarhed, og radiatorer er den mest f leksible løsning, når det kommer t i l  at fordele 
varmen t i l  de rigtige steder. Men selv med radiatorer er der valgmuligheder med 
hensyn t i l  type varme: strål ing eller konvektion.

FORDELING
VARME-

Hudevad Integral Bench

CASE: Plejehjem Højgaarden, Farsø

Med ønsket om ikke at have et  kl inisk udseende, har plejehjemmet i Farsø 
brugt Hudevad Integral Bench-radiatorer som varmeløsning t i l  gangene. 
Bænkradiatoren har en stor overf lade t i l  strålevarme kombineret med 
en l i l le andel konvektion for at opvarme både luften i gangen og dens 
brugere. Desuden er Hudevad Integral Bench energieffektiv med sit lave 
vandindhold.

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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Hudevad SC Horizontal

Skejby Hospital

Alle gange og korridorer er udstyret med den enkle, men elegante SC 
Horisontal .  Det meste af hospitalet er bygget med gulv t i l  loft vinduer i  mange 
af gangarealerne og SC er blandet andet valgt for de vinklede elementer, 
der lader mest muligt lys skinne igennem.
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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.

MINDRE SPILDT ENERGI
LAVT VANDINDHOLD =

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.



16
Hudevad P5 Horisontal med Easy Clean beslag
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Konventionelle radiatorer er ekstremt vanskelige og t idskrævende at rengøre ordentl igt, 
og som følge heraf rengøres de sjældent. Beskidte radiatorer er et optimalt mil jø for 
støvmider at leve i ,  hvi lket forårsager en sundhedsrisiko, især for personer med astma.

NEM VEDLIGEHOLDELSE

OG RENGØRING

I  mange nyere, energieffektive bygninger er vinduerne lukkede, og fr isk luft er knap, hvi lket gør 
grundig rengøring endnu vigtigere. At t i lbringe 8-10 t imer om dagen i et støvet mil jø kan udløse astma 
og al lergi hos mange medarbejdere. 
 
Varmekilder med skjult konvektion giver fremragende betingelser for at samle støv og snavs. Når 
støvet cirkuleres, udfordres mennesker med allergi unødigt med et indeklima af lav kvali tet. 
 
Grundig rengøring af konventionelle varmekilder er en vanskelig og t idskrævende opgave, så det 
kan være den optimale løsning at vælge en radiator, der er designet t i l  at være nem at rengøre. Et 
eksempel kunne være Hudevad P5 med Easy Clean beslag, der t i l lader den at vippe fra væggen og 
gør rengøring bag radiatoren t i l  en leg og derved forhindrer støv- og bakterieaflejr inger.

Mindre støvaflejr inger for støvmider at leve i

Hurtig og nem rengøring

Bedre arbejdsklima for medarbejderne

Færre sygedage 

VIGTIGSTE FORDELE VED AT VÆLGE EN HYGIEJNISK RADIATOR:
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Hudevad Integral Lowline
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S T E N O  D I A B E T E S 
C E N T E R
COPENHAGEN
Steno Diabetes Center Copenhagen l igger ved Herlev Hospital og er special iseret i  behandling, 
forskning og forebyggelse af diabetes samt i uddannelsen af sundhedspersonale inden for diabetes. 
Det nye diabetes center forventer at behandle 13.000 diabetes patienter om året.

Det smukke nye diabeteshospital er tegnet af Vilhelm Lauritzen Arkitekter og Mikkelsen Arkitekter. 
Arkitekturen understøtter visionen for Steno Diabetes Center Copenhagen som Nordeuropas største og 
mest moderne diabetescenter, der t i lbyder patientbehandling og forskning i verdensklasse.

Det har været vigtigt at arkitekturen skal være sundhedsfremmende, så derfor føles det som at træde 
ind et stort og anderledes landskab når man besøger Steno. Bygningen og det smukke arkitekttegnede 
landskab udenfor er tæt vævet sammen og skaber en stimulerende helhed, der skaber samhørighed og 
helhed, der samtidig indbyder t i l  bevægelse. 

Fællesområdet er indrettet for patienter, pårørende og personale. Områdets aktiviteter organiseres 
omkring mindre lokale torve, der hver danner rammen om centrets centrale temaer: kost, motion, og ny 
viden.

Steno diabetes center er bygget med årstidernes skiften i tankerne med de store vinduesflader der 
skaber god og smuk kontakt t i l  det varierende og skiftende landskab udenfor som året skrider frem. 
Om vinteren vi l  sneen skabe kontrast t i l  bygningens varme indre. Og om sommeren vi l  beplantningens 
skiftende farvespil give bygningen et oplevelsesrigt og forskell igartet indre. 

Huset t i lstræber at hospitalsfornemmelsen videst muligt er fraværende, og at naturl ige materialer 
dominerer – trægulve, trælofter og grønne gårde, som næsten søger ind i bygningen, understøtter et 
velfungerende indeklima, en stofl ig kvali tet,  hjemlig tekstur og nordisk atmosfære. Alt med det formål at 
øge patienternes lyst t i l  at opholde sig på Steno Centeret og lære om mulige l ivssti lsændringer, udvide 
deres netværk og fortsætte deres behandling. 

Hudevad har leveret radiatorerne t i l  hele byggeriet, hvor et af formålene har været at forhindre 
kuldenedfald fra de store vinduesflader samtidig med at udsigten og naturens skiften udenfor forstyrres 
mindst mulig. Herti l  er der brugt Integral Lowline uden konvektorer for at gøre rengøringen nem, sikre 
en høj hygiejne og samtidig bibeholde en uhindret udsigt. 

På gangarealer er der brugt Integral Horisontal indbygget i  nicher, malet i  samme farve som væggene 
for at skabe en fornemmelse af helhed, symmetri og rummelighed.

C AS E :
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Afrundede kanter el ler indbyggede radiatorer 
er en optimal løsning t i l  at reducere risikoen 
for skader. Hvor der ikke er mulighed for at 
instal lere integrerede radiatorer, er Hudevad 
LST I PLUS i enten vandret el ler lodret 
blandt de bedste på markedet for sikre 
radiatorer. De er manipulationssikre, har 
en lav overf ladetemperatur og på grund af 
sikkerhedskabinettet er det umuligt at åbne og 
skjule genstande i el ler bagved dem.

LST RADIATORER

S IKKERHEDS-

ASPEKTET

De er perfekte t i l  brug i al le bygninger, 
hvor sikkerhed er af al lerstørste betydning. 
 
Hudevad LST I Plus er i  top i sin klasse, når det 
kommer t i l  robusthed, effekt og sikkerhed og er 
let at at instal lere, hvi lket er relevant, da mange 
hospitals- og sundhedsfacil i teter renoveres, 
mens de holdes fuldt operationelle.

Når man specif icerer radiatorer t i l  sundhedsmil jøer, kan det være en udfordring 
at balancere både komfort og sikkerhed, da disse mil jøer kræver meget mere 
opmærksomhed på sikkerhedsfarer end de f leste mil jøer. Skarpe radiatorkanter kan 
være farl ige for ældre; især demenspatienter. Høje radiatoroverf ladetemperaturer 
kan forårsage forbrændinger hos børn. Ti l  psykiatr iske afdelinger, fængsler osv. kan 
radiatorer være et uheldigt sted at skjule genstande såsom våben eller stoffer. Derfor 
er radiatorer en ganske vigtig beslutning i visse faci l i teter.

Lav overf ladetemperatur beskytter mod forbrændinger og gør den berøringssikker
Temperatur++

FORDELE VED AT VÆLGE EN LST-RADIATOR TIL SUNDHEDSFACILITETER:.

Afrundede kanter gør den mere sikkert,  f.eks. omkring demenspatienter
Form++

Indgrebssikker og uden gemmesteder
Sikkehed++

Hurtig og nem at instal lere
Hastighed++

Hudevad LST I PLUS
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Hudevad LST I PLUS
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Tradit ionelt har sundhedsfacil i teter et meget kl inisk udseende, og atmosfæren er ofte 
kold og uindbydende. For patienter, der t i lbringer megen t id her, som psykiatr iske 
patienter, ældre eller kronisk syge, er faci l i teterne så tæt på et hjem som noget 
andet. Derfor bør det være en prioritet at gøre rummene varme og komfortable. 
 
Hudevad radiatorer t i lbyder den største arkitektoniske f leksibi l i tet,  så vores radiatorer 
problemfrit  kan integreres som en usynlig varmekilde eller bruges som et designelement 
indbygget i  interiøret. Alt dette uden at gå på kompromis med output. Vi leverer den 
perfekte værktøjskasse t i l  at få det bedste i begge kategorier, så fremtidige patienter 
kan føle sig hjemme.

ARKITEKTUR
HELBREDENDE

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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DEN RIGTIGE LØSNING TIL ETHVERT RUM

Der er særlige behov og specif ikationer for ethvert rum i ethvert sundhedscenter. Du behøver ikke 
hyperhygiejniske radiatorer i  opgange og ganarealer, og du kan ikke have synlige konvektorbånd 
i en operationsstue. Patientstuerne skal være lette og hurt ige at rengøre, mens laboratoriet måske 
helt skal el iminere risikoen for snavsaflejr inger. Hvert værelse og rum har særlige behov. Vi har al le 
løsninger t i l  al le prisklasser, så du behøver kun at besti l le fra ét sted.
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Hudevad SC Horisontal
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H E R L E V
HOSPITAL
Hospitalet, der har en høj bygning på 25 etager, har brugt Hudevad SC Horisontal i  al le 
vinduesområder t i l  at bekæmpe koldt træk, men ikke mindst for at lade lyset skinne igennem 
og oversvømme gange og korridor med sollys og dermed lade patienter, besøgende 
og medarbejderne nyder den uhindrede udsigt over den omkringliggende by og skov. 
 
Fra de øverste etager af skyrise kan du se København, Øresund og Sverige.

C AS E :
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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
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++
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Hudevad Novus
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RADIATORER EGNET TIL SUNDHEDSFACILITETER

INTEGRAL
panel
radiator
Horisontal
Vertikal
Lowline
Type 10 + 20 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. 

P5
panel
radiator
horisontal 
Type 10 + 20

Kan leveres med
Easy Clean 
Beslag

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.

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
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LST I PLUS bruges ofte i områder med høj fremløbstemperatur for at forhindre forbrændinger fra 
radiatorerne. Velegnet i alle sundhedsfaciliteter, plejehjem, skoler osv. LST radiatorerne er forsyn-
et med et attraktivt, glat ydre kabinet, som er fuldstændig vendbart for at tillade rørfleksibilitet. 
Kabinettet er enkelt og hurtigt at installere og fastgøres med et unikt sømfastgørelsessystem for at 
forhindre uautoriseret adgang til radiatoren indeni.

LST i Plus
Vertikal og
Horisontal

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.

Integral 
bænk

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.

Novus
bænk
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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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