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DER ER LIGE NU

Da de bruger omkring 70 % af 
deres tid indendørs, er et godt 

læringsmiljø afgørende.
Kilde: Eurostat, 2020

OVER 90M 
ELEVER OG STUDERENDE  

I EUROPA
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Hudevad Intregral Vertikal
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Et test eksempel:

16 ° C

27 ° C

22 ° C

16 ° C

27 ° C

22 ° C

16 ° C

27 ° C

22 ° C

En stigning i skolebørns præstationer med 2,8 % vil le føre ti l  en stigning på 6,7 % - 9,5 
% i landets betingede økonomiske vækst (baseret på BNP pr. indbygger).

Mange skoler og uddannelsesinsti tut ioner 
udnytter det naturl ige lys, der følger med ved 
at montere moderne, store vinduespartier. 
Store vinduespartier skaber dog også en 
varmeudfordring. Om sommeren fungerer 
vinduerne som forstørrelsesglas t i l  solstråler, 
og rumtemperaturen stiger hurt igt t i l  skyhøje 
grader.

FORBEDRING AF YDEEVNE =

Kilde: Fraunhofer IBP, 2015

ØKONOMISK VÆKST

Der er en specif ik temperatur for optimal ydeevne. En stabil ,  behagelig rumtemperatur er t i l  gavn for 
elever, studerende, lærer og i sidste ende samfundet. 

Det modsatte problem opstår om vinteren, hvor 
dårl igt isolerede vinduer giver mulighed for 
nedkøling af koldt træk, der får medarbejderne 
t i l  at fryse. For at løse dette problem skal 
der vælges en varmekilde, der er hurt ig t i l  at 
t i lpasse sig og som effektivt opvarmer der, hvor 
varmen er nødvendig.

Ved stuetemperatur Ved stuetemperatur Ved stuetemperatur

SKOLERNES OPVARMNINGS-UDFORDRINGEN

Hudevad Intregral Vertikal

KORT SAGT

testpersonerne havde
en gennemsnit l ig 
score på 76 %

testpersonerne havde
en gennemsnit l ig 
score på 72 %

testpersonerne havde
en gennemsnit l ig 
score på 90 %

Kilde: Fraunhofer IBP, 2015
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En behagelig rumtemperatur er en meget subjektiv sag, men godt indeklima er 
universelt .  En afgørende faktor for at opnå en god indendørs luftkvali tet er naturl ig 
venti lat ion, såsom at åbne vinduer og døre for at lukke den fr iske luft ind.

Forskning fra en undersøgelse ved University of 
Syracuse Center of Excellence afslørede, at en 
ændring af luftkvali teten, der hvor deltagerne 
arbejdede, også vi l le ændre deres kognit ive 
præstationer. 
En forbedring af luftkvali teten vi l  derfor også 
forbedre præstationsniveauet for både elever 
og lærere i vores skoler og uddannelsessystem. 
 
Med de moderne radiatorløsninger som 
vægintegrerede radiatorer, bænkradiatorer 
osv..  kombineret med ordentl ig venti lat ion er 

FORBEDRET INDENDØRS LUFTKVAL ITET  =

BEDRE 
YDEEVNE

DE VIGTIGSTE FORDELE

Source: EPA, 2017

det blevet meget nemmere at opnå et godt og 
behageligt indeklima, da temperaturregulering 
er en de vigtigste  faktorer i  styringen af vores 
indeklimas.
 
Radiatorer med lavt vandindhold har en hurt ig 
responstid og er hurt ige t i l  at køle ned eller 
varme op, afhængigt af rummets forhold. Det 
betyder, at du kan venti lere eller åbne vinduer 
for at lukke fr isk luft ind, og radiatorerne vi l  være 
hurt ige t i l  at reagere på temperaturændringerne 
og dermed spare energi, penge og passe bedre 
på vores mil jø.

Ydeevne

Opmærksomhed

Fravær

Hastighed

++

++

++

++

En gennemsnitlig stigning i 
præstation med 2,8 %, 
og endda 15 % i specifikke tilfælde

Øget opmærksomhed og koncentration

Mindre fravær

Øget hastighed

Kilde: Fraunhofer IBP, 2015
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Hudevad Integral Horizontal
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Hudevad Integral Bench
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S Y D H AV N S S KO L E N
EN KØBENHAVNER SKOLE
En storby som København ekspanderer alt id, og ekspansion betyder højere krav t i l  innovation og 
opfindelse. De to ord er godt dækket ind på Sydhavnsskolen, en prisvindende københavnerskole. 
Den innovative skole l igger på det sydlige havneområde og har en kapacitet på 840 elever. Det 
er et ekstraordinært koncept i  sig selv og udviklet under mottoet ”Skolen i byen – byen i skolen.” 
 
Sydhavnsskolens imponerende byggeri er opdelt i  fem etager og har et areal på cirka 
10.000 m2. På grund af sin beliggenhed har skolen et specif ikt fokusområde; havet. 
 
Hudevad Radiator Design blev en del af det spændende projekt, da overvejelserne omkring 
opvarmning begyndte. Overtemperaturer i  skolerne er ofte et stort problem på grund af mange store 
glasfacader, som genererer ekstrem varme på solr ige dage og meget koldt træk på kølige dage. 
Radiatorer er hurt ige t i l  at reagere på temperaturændringer i  det omgivende mil jø og er perfekte t i l  rum 
og bygninger med et højt f low af mennesker.
 
Den valgte løsning var Hudevad Radiator Design´s Integral Bench. 
Med integrerede bænke i al le gangarealer er der masser af siddemuligheder og arbejdsområder, 
og vigtigst af alt ;  varmeaspektet blev ikke kompromitteret. Desuden blev den integrerede bænk 
skræddersyet t i l  at passe t i l  det indre af skolen fuldstændigt.
 
Bygningen har et robust udtryk, og arkitekterne ønskede det spejlet i  Integral Bench. 
Bænken blev derfor lavet t i l  gangene med en Kerto-plade på toppen belagt med l inoleum. 
 
Udover den integrerede bænk ti l  gangarealerne er Hudevad P5 Vertical og Hudevad Plan blevet 
instal leret i  klasseværelser, kontorer mv.

C AS E :
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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.
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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

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 den rigtige radiator.

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 rette steder. Men selv med radiatorer er der valgmuligheder med 
hensyn t i l  type varme: strålevarme eller konvektion.

++

++

++

++

++

++
++
++

FORDELING
VARME

I  s t ø r r e  s p o r t s  f a c i l i t e t e r

85% 
k o n v e k t i o n

Ko m b i n e r e t  b æ n k  o g  r a d i a t o r 

70% 
k o n v e k t i o n
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Hudevad Protector

Tysk skole, Meyerbeerstrasse, Berlin

Idrætsanlægget havde store, gamle vinduer, hvi lket resulterede 
i massivt koldt træk. Hudevad Protector blev valgt her på grund af 
dets høje konvektionsniveau og store overf ladeareal, der vi l le løse 
opvarmningsproblemet.

Landås Skole, Bergen

Den nye og moderne norske skole i Bergen har store, nye vinduer, som 
minimerer det kolde træk. I  stedet for at fokusere på konvektion blev 
løsningen at optimere gangarealerne ved at placere Hudevad Integral-
bænke foran vinduerne. De fanger de resterende kolde træk og har en 
stor strål ing og opvarmer dermed eleverne i stedet for luften.

Hudevad Integral Bench
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Hudevad Integral HorisontalHudevad LK
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M E R C A N T E C
DET NYE MIDTBYENS 
GYMNASIUM I  VIBORG
Det smukke byggeri understreger Viborgs ambit iøse visioner for byudvikl ing. Med plads t i l  1200 elever 
og 130 lærer i  de nye inspirerende og innovative rammer, bl iver læring, udvikl ing og det sociale l iv en 
aktiv del af de nye faci l i teter og det omkringliggende bynære mil jø.

Ønsket fra Viborg kommune var at forene og forbinde Viborg midtby og den nye bydel Banebyen i det 
sydlige Viborg. Mercantecs beliggenhed udgør det ideelle afsæt for at skabe gode byplanmæssige 
løsninger og fremme ti lgængelighed for fodgængere og cyklister mellem den gamle bykerne og 
Viborg Baneby. Skolen er omgivet af vigtige funktioner som parkeringsanlæg, togstation, bibl iotek 
og svømmehal, og den bymæssige placering har defineret bearbejdningen af al le synlige facader. 
Resultatet er et udtryksfuldt og urbant uddannelsesbyggeri ,  der taler byens sprog, t i lpasser sig den 
byhistoriske kontekst og nedbryder den store skala.

I  såvel arkitektur, materialevalg og udformning har det fra start været en medspil lende faktor at 
imødekomme fremtidens krav. Mercantec er fremtidsorienteret og udviklet med en klar identitet, 
der kan rumme nye relationer, funktioner samt undervisningsformer. Med sin f leksible og åbne 
bygningsstruktur henvender stedet sig t i l  den individuelle bruger og understøtter samtidig fællesskabets 
udfoldelsesmuligheder. Stedet udtrykker åbenhed, foranderl ighed og f low og kan t i lpasse sig skiftende 
krav t i l  undervisningsmil jøer. Mercantec er nomineret t i l  Årets Skolebyggeri 2021.

Hudevad har leveret Integral Horisontal ,  Integral Vertikal ,  Hudevad LK og  f lere t i lpassede 
radiatorløsninger t i l  den nye skole – fra indbyggede radiatorer i  de støbte betongulve, radiatorer i 
specielle farver der harmonerer med bygningens arkitektoniske signatur t i l  radiatorer der er indbygget 
i  nicher og t i lpasset mil jøet hvori de er instal leret.

C AS E :
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Radiatorer har ikke ry for at være det store aktiv ved indretning af kontordesign - nogle 
gange bliver designæstetikken endda værdsat over komforten på en arbejdsplads, 
fordi konventionelle radiatorer ofte opfattes som en distraktion og ubehagelige for 
øjet. Radiatorer er dog meget vigtige for komforten og er mere økonomiske end 
andre kommerciel le varmekilder. Hudevad Radiator Design har udviklet arkitektoniske 
designradiatorer t i l  at klare netop denne udfordring.

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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Radiatorer indbygget i  nicher 
giver en 3-dimensionel appel 
og t i l føjer et personligt præg ti l 
en ellers intetsigende væg.

Hudevad Integral Horizontal
Mercantec, DK

Arkitektoniske radiatorer i 
unikt design højner designet 
af et rum og fungerer som en 
kunstinstallation.

Hudevad Plan XV Vertikal 
Dokk1, DK

Bænkradiatorer giver ekstra 
siddepladser el ler fungerer 
som hylder el ler borde for 
optimal rumanvendelse.

Hudevad Integral Bench
Sydhavnsskolen, DK

Flere funktioner giver en ekstra 
bonus ti l  radiatoren og ofte også 
ti l  selve indretningen.

Hudevad LK
School of Engineering, DK
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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

++
++
++
++

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
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++

Hudevad Plan XV Vertikal
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Hudevad Plan XV Vertikal



22

Hudevad LK i grav og under bænkkonstruktion
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I N G E N I Ø R S KO L E N
AARHUS UNIVERSITET 
(ASE)
Ingeniørskolen Aarhus Universitet er en uafhængig del af Aarhus Universitet, hvis fokus er at skabe 
uddannelser af al lerhøjeste kvali tet.  Skolen er blevet accepteret i  det internationale eli tenetværk 
for ingeniøruddannelser, CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate - på dansk: skab, design, 
implementér og operer) ,  og lever derfor op t i l  en lang l iste af kvali tetsstandarder for at sikre grundig 
og solid undervisning og et stærkt forretningsfokus. 

Uddannelse af høj kvali tet krævede naturl igvis opvarmning af høj kvali tet fra Hudevad-programmet. 
I  bygningerne er instal leret Hudevad radiatorer som en naturl ig og forenklet del af fællesarealer 
og gangarealer. hvor Hudevad LK er instal leret under bænke i smukke f irkantede nicher og i grav i 
gulvet, hvor den er gemt væk bag en smuk toprist . 

C AS E :
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Hudevad panel radiatorer

INTEGRAL
panel
radiator
alle typer

RADIATORER EGNET TIL UDDANNELSE OG SKOLER

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 og kan tyverisikres.  

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 
velegnet til områder, hvor hygiejne er meget vigtigt som hospitaler, skoler og børnehaver.
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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.

RADIATORER EGNET TIL UDDANNELSE OG SKOLER

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

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.

RADIATORER EGNET TIL UDDANNELSE OG SKOLER

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

Integral 
bænk

Novus
bænk
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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

Piso
lavkonvektor

Protector er en radiatorvæg, der ofte bruges i haller, sportsarenaer og fitnesscentre og håndterer 
nemt udfordringer som statik og pladsmangel. Protectoren er lavet af 1 meter brede moduler og 
er ekstremt robust og nem at integrere på grund af den medfølgende monteringsramme, der giver 
adgang til radiatorerne bagved. Kan også leveres med opbevaringsløsninger.

Protector
radiatorvæg
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Hudevad andre radiatorer
RADIATORER EGNET TIL UDDANNELSE OG SKOLER

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 Piso
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Hudevad P5 Vertikal 
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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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