
Behaaglijke warmte 
in elke woning
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Iedereen heeft het over klimaatopwarming en de gevolgen. 
Waarom kies je dan niet voor elektrische radiatoren van 
ELKATHERM. Want elektriciteit uit hernieuwbare bronnen 
is de milieuvriendelijkste manieren om warmte op te wek-
ken. Mooi neveneffect: onze verwarming stoot geen CO2 
uit zoals fossiele brandstoffen. Geen wonder dat steeds 
meer mensen zich afkeren van verwarmingssystemen op 
olie en gas. Ook u kunt deze nieuwe weg inslaan door 
elektrisch te verwarmen. 

De elektrische verwarming van ELKATHERM is innovatief op 
het vlak van duurzaamheid en intuïtief wat de bediening 
betreft. Dankzij het intelligente systeem ”Connected Home“ 
en de slimme app TYDOM regelt u de verwarming spelen-
derwijs met uw smartphone. Maar er is meer: de innova-
tieve technologie verhoogt ook de veiligheid, het comfort 
en niet in het laatst de energie-efficiëntie.

De volgende
revolutie is een 
e-volutie

Warmte 
heruitgevonden

3



ELKATHERM Productcatalogus

Met het verwarmingssysteem ELKATHERM maakt u een uitstekende 
keuze. Alle toestellen zijn ”Made in Germany“ en hebben het VDE 
certificaat als bewijs voor het hoogste veiligheidsniveau. Daarenboven 
zijn al onze verwarmingen voorzien van het energielabel A++, dit staat 
voor een bijzonder hoge energie-efficiëntie.  
Met ELKATHERM speelt u op veilig - en dat geldt ook voor de kwaliteit. 
Zo bieden wij u bijvoorbeeld op de chamottekern een fabrieksgarantie 
van 25 jaar.

Voortreffelijk van buiten ... 

Applies to european directive 
for energy related products

READY
ErP

4 Wetswijzigingen van de Ecodesign-verordeningen (EU) 2015/1188 voorbehouden.

25 JAAR
GARANTIE

op de chamottekern



Power of comfort

Ontdek wat er naast jarenlange ervaring en passie voor efficiënte  
warmteoplossingen nog meer achter uw ELKATHERM-verwarming steekt.

… innovatief van binnen

Luchtdicht ingesloten  
verwarmingsdraden
De luchtdicht ingesloten verwar-
mingsdraden geven de warmte 
uitsluitend af aan de chamottes-
tenen. De lucht wordt dus niet 
muf, omdat het zuurstofgehalte 
in de ruimte behouden blijft.

Individuele regeltechniek
Van handmatige en digitale  
thermostaten tot de app  
TYDOM – u kunt kiezen hoe  
u uw verwarmingssysteem  
wenst aan te sturen.

Schoorsteenachtige ribben
De ribbenstructuur kan worden 
omschreven als „schoorsteen-
achtig“, omdat er een lucht-
stroom doorheen de ribben gaat; 
vergelijkbaar met het trekken 
van een schoorsteen. Op deze 
manier verwarmen ze de circule-
rende kamerlucht en genereren 
ze warmte op basis van het 
convectieprincipe.

Stralingswarmte
Geen hete lucht: de stralings-
warmte verwarmt met behulp 
van het vergrote verwarmings- 
oppervlak de objecten in de 
ruimte. Dit is vooral goed nieuws 
voor mensen die allergisch zijn 
voor huisstof.

Geïmpregneerde  
chamottestenen 
De impregnering beschermt de 
chamottestenen betrouwbaar 
tegen vocht. Zo kunt u ook in  
de badkamer altijd genieten van 
een behaaglijk warmtegevoel.

Chamottekern 
over het hele oppervlak
Chamottestenen slaan warmte 
langdurig op en geven deze 
warmte even zacht als effectief 
af over het volledige verwar-
mingsoppervlak - en dat bij een 
aangenaam lage energiebe-
hoefte.

Veiligheid
De radiator meet continu zijn 
interne temperatuur en schakelt 
indien nodig afzonderlijke 
segmenten uit. De uitschakeling 
van een afzonderlijk segment 
voorkomt op betrouwbare wijze 
oververhitting.

21,0
menu

Vele malen vergroot 
oppervlak 
De vergroting van het oppervlak 
door middel van afgeronde 
ribben zorgt voor een optimale 
verdeling van de warmte over 
het volledige verwarmings- 
oppervlak en daarmee voor een 
uiterst efficiënte warmteafgifte.

5



ELKATHERM Productcatalogus

Als u graag duurzaam verwarmt, zal het u verheugen dat uw ELKATHERM-
verwarming voorbeeldig is geproduceerd. De chamottekern – het hart van 
uw radiator – bestaat uit puur natuurlijke materialen, in hoofdzaak klei. We 
ontginnen deze direct bij ons vóór de deur in het Westerwald. Wegens de 
korte afstand. Maar vooral ook omwille van de hoge kwaliteit. Want hoe  
zuiverder de klei, hoe beter de warmteopslag.  

Natuurlijk zorgt de verwarming voor een goed aangenaam klimaat, zeker 
in uw leefruimtes. De reden hiervoor zijn de hoogwaardige Cromargan®-
verwarmingsdraden, die in de chamottesteen geïntegreerd zijn. Een lucht-
dichte persing zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte tijdens het verwarmen 
constant blijft – en u altijd van een gezond binnenklimaat kunt genieten. 

Toonaangevend in Materiaal...
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Power of comfort

... en in de test

Hoge energie-efficiëntie bij een constant temperatuurniveau

Hoe goed een elektrische radiator van ELKATHERM verwarmt, bewijst een test 
het best. Om te beginnen: thuis zult u net zo enthousiast zijn over het resultaat 
als de testers in het laboratorium van het gerenommeerde BSRIA-instituut die 
het model S 201 met 2000 watt onderzochten. 

Hun oordeel: het verwarmingssysteem garandeert een nagenoeg constante 
warmteverdeling over de volledige hoogte van de ruimte en is bijzonder  
energiezuinig. 

Uittreksel uit BSRIA Final Report 5616/1

Warmteontwikkeling en energieverbruik gedurende 8 uur 
in een voorverwarmde ruimte. De temperatuurcurve geeft  
de warmteontwikkeling op een hoogte van 1,2 m weer.

Energieverbruik in watt Warmteontwikkeling °C

Testduur:

 

8 h

Verhouding van de warmte- 
verdeling over 2,2 m:

 

99,7 %

Energieverbruik 
na 8 uur: 

 

3,440 kW

Gemiddelde 
binnentemperatuur:

 

16 °C

Gemiddeld 
energieverbruik:

 

0,4299 kW/h

Constante 
buitentemperatuur:

 

-14,1 °C

1 2 3 4 5 6 7 8Uur

2000

1500

1000

500

0

2500

1 2 3 4 5 6 7 8Uur

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

17,0

7



Hebt u grote ramen van vloer tot plafond en  
geniet u graag van het mooie uitzicht? U zult op 
het eerste gezicht verliefd worden op de SK-serie. 
Dankzij hun lage ontwerp kunt u deze radiatoren 
al vanaf een borstweringhoogte van 40 cm 
gebruiken - dus ook in een veranda. Nog kleiner 
dan de hoogte is de installatieduur: sluit de  
radiator gewoon aan op een 230V stroomkring 
of gebruik een stopcontact en klaar is Kees. Het 
enige dat bij de SK-serie werkelijk hoog is:  
het verwarmingsvermogen. 

ELKATHERM Productcatalogus

Voor mensen met 
een vooruitziende 
blik: 
SK-Serie
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Naast de supereenvoudige installatie bieden 
ELKATHERM-radiatoren ook de grootst mogelijke 
veiligheid. Als er bijvoorbeeld een kledingstuk 
over de radiator hangt, zorgt de individuele seg-
mentuitschakeling ervoor dat dit segment uitge-
schakeld wordt in geval van oververhitting. Als 
het gevaar is geweken start de verwarming in  
dit segment automatisch opnieuw op.

G
oed om te w

et
en



Power of comfort

Type Vermogen  
(W)

Zekering 
(A)

Hoogte/breedte/diepte 
(cm)

Gewicht  
(kg) Chamottestenen Segmenten RAL-kleur

SK 100 1000 6 23 / 68,5 / 13 18 4 2 9010

SK 150 1500 10 23 / 99 / 13 25 6 4 9010

SK 200 2000 10 23 / 133 / 13 32 8 4 9010

SK 250 2500 16 23 / 162,5 / 13 39 10 6 9010

De SK-serie in cijfers

SK 100

SK 200

SK 250

SK 150

9

diepte

13
cm

borstwe-
ring-hoogte

geschikt voor bad-
kamers en wc’s

dubbele 
chamottekern

cm
40
tot



Ook in kleine ruimtes kunt u op een royaal verwarmingsvermogen rekenen. 
De oplossing: ELKATHERM SN. De modellen van deze serie zijn zo compact 
dat u ze zelfs in kamers met schuine daken of in het toilet makkelijk kunt 
plaatsen. Het beste is: ondanks de kleine afmetingen geniet u met de SN-serie 
van warmte die qua comfort kan wedijveren met een tegelkachel. De kleine 
krachtpatser kan ook knus zijn.

Met onze app ”Connected Home“ kunt u 
uw ELKATHERM-radiatoren zeer handig 
via smartphone bedienen. Meer daarover 
vanaf pagina 18.

Ruimtebesparend:
de SN-serie

ELKATHERM Productcatalogus

G
oed om te w

et
en



Power of comfort

De SN-serie in cijfers

11

Type Vermogen  
(W)

Zekering 
(A)

Hoogte/breedte/diepte 
(cm)

Gewicht  
(kg) Chamottestenen Segmenten RAL-kleur

SN 50 500 6 38 / 41 / 8 9 2 1 9010

SN 100 1000 6 38 / 68,5 / 8 18 4 2 9010

SN 120 1200 6 38 / 99 / 8 27 6 3 9010

SN 150 1500 10 38 / 99 / 8 27 6 3 9010

SN 160 1600 10 38 / 133 / 8 36 8 4 9010

SN 200 2000 10 38 / 133 / 8 36 8 4 9010

SN 201 2000 10 38 / 162,5 / 8 45 10 5 9010

SN 251 2500 16 38 / 162,5 / 8 45 10 5 9010

SN 50

SN 120 / SN 150

SN 100

SN 201 / SN 251

SN 160 / SN 200

diepte
geschikt voor bad-

kamers en wc’s

8
cm

borstwering-
hoogte

cm
60
tot



ELKATHERM Productcatalogus

Voor iedereen:  
de S-serie

Met de S-serie krijgt u het al snel warm als u geen eisen stelt aan een 
speciaal formaat, maar vooral hoge eisen aan kwaliteit en prestatie-
vermogen. Deze radiator kan als volledige of extra verwarming dienen 
zonder warmteverlies voor bijna elk type kamer. Dankzij haar  
standaardhoogte van 63 cm past ze onder de meeste vensterbanken.  
Zoals elke ELKATHERM-verwarming wordt deze klassieker ook geken-
merkt door lage onderhoudskosten, een hoge robuustheid en weinig 
benodigde ruimte.

Van binnen chamotte, van buiten allesbehalve mottig:  
Zie pagina 23 voor een kleurenpalet, waarin u zowel 
uw radiator als passende accessoires kunt bestellen.
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diepte
geschikt voor bad-

kamers en wc’s

8
cm

borstwering-
hoogte

cm
80
tot



Type Vermogen  
(W)

Zekering 
(A)

Hoogte/breedte/diepte 
(cm)

Gewicht  
(kg) Chamottestenen Segmenten RAL-kleur

S 50 500 6 63 / 41 / 8 19 4 1 9010

S 81 800 6 63 / 41 / 8 19 4 1 9010

S 100 1000 6 63 / 68,5 / 8 32 8 2 9010

S 120 1200 6 63 / 99 / 8 46 12 3 9010

S 151 1500 10 63 / 99 / 8 46 12 3 9010

S 160 1600 10 63 / 68,5 / 8 32 8 2 9010

S 200 2000 10 63 / 133 / 8 58 16 4 9010

S 201 2000 10 63 / 162,5 / 8 73 20 5 9010

S 202 2000 10 63 / 99 / 8 46 12 3 9010

S 250 2500 16 63 / 133 / 8 58 16 4 9010

S 251 2500 16 63 / 162,5 / 8 73 20 5 9010

S 300 3000 16 63 / 162,5 / 8 73 20 5 9010

Power of comfort

De S-serie in cijfers

S 50 / S 81 S 100 / S 160

S 201 / S 251 / S 300

S 120 / S 151 / S 202

S 200 / S 250
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ELKATHERM Productcatalogus
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Voor wie het graag  
echt warm heeft:  
de SD-serie



Voor wie het graag echt warm heeft, is de SD-serie 
warm aan te bevelen. Met deze krachtige model-
len verwarmt u ook grote ruimtes in een hand-
omdraai. Hiervoor zorgt de dubbele chamotte-
kern in combinatie met een vermogen van 1.000 
tot 3.000 watt. Bovenop de geweldige prestaties 
maakt de SD-serie ook nog indruk met haar klei-
ne afmetingen. Zo bedraagt de inbouwdiepte 
slechts 13 cm. 

De ribbenstructuur van ELKATHERM-radiatoren 
vergroot het effectieve oppervlak met een veel- 
voud. Het resultaat is een veel efficiëntere 
warmteverdeling.

Power of comfort
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De SD-serie in cijfers

Type Vermogen  
(W)

Zekering 
(A)

Hoogte/breedte/diepte 
(cm)

Gewicht  
(kg) Chamottestenen Segmenten RAL-kleur

SD 100 1000 6 63 / 41 / 13 30 8 2 9010

SD 125 1250 6 63 / 41 / 13 30 8 2 9010

SD 150 1500 10 63 / 68,5 / 13 58 16 4 9010

SD 200 2000 10 63 / 68,5 / 13 58 16 4 9010

SD 250 2500 16 63 / 99 / 13 80 24 6 9010

SD 300 3000 16 63 / 99 / 13 80 24 6 9010

SD 100 / SD 125

SD 250 / SD 300

SD 150 / SD 200 G
oed om te w

et
en

diepte

13
cm

borstwering-
hoogte

geschikt voor bad-
kamers en wc’s

dubbele 
chamottekern

cm
80
tot
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Als u een aangename warmte in de badkamer 
wenst, zult u van de SL-serie houden. Ook het 
mooie, minimalistische design draagt   hieraan bij. 
En de hoge bescherming tegen vocht mag even-
eens gezien worden. Zoals bij alle radiatortypes 
van ELKATHERM is de chamottekern geïmpreg-
neerd en is de behuizing voorzien van een hoog-
waardige poedercoating (beschermingsgraad 
IP24). Dankzij het smalle, verticale ontwerp slaan 
deze modellen ook een goed figuur in gangen.

De SL-serie kunt u gemakkelijk 
combineren met een handdoek-
houder uit ons assortiment acces-
soires. Ontdek meer extra‘s vanaf 
pagina 21.

Power of comfort

De SL-serie in cijfers

Voor de fans van  
wellness:    
de SL-serie    

Type
Vermogen  
(W)

Zekering  
(A)

Hoogte/breedte/diepte 
(cm)

Gewicht  
(kg)

Chamottestenen Segmenten RAL-kleur

SL 100 1000 6 122 / 41 / 8 34 8 1 9010

SL 150 1500 10 122 / 41 / 8 34 8 1 9010

SL 200 2000 10 122 / 68,5 / 8 64 16 2 9010

SL 250 2500 16 122 / 68,5 / 8 64 16 2 9010

SL 100 / SL 150

SL 200 / SL 250
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Vergeet u wel eens de verwarming lager te 
zetten? Dat maakt nu niet meer uit. Want dat 
doet de intelligente besturing ”Connected Home“ 
automatisch. Met het slimme systeem kunt u via 
verschillende detectoren en actuatoren heel ge-
makkelijk uw hele huis in een netwerk koppelen. 
Praktisch: de app ”TYDOM“ maakt het mogelijk 
om uw verwarming op elk moment via smartp-

hone te monitoren of te bedienen. En mocht u 
het eens vergeten, dan doet de verwarming dit 
voor u. Even een voorbeeld: Connected Home 
kan via een radiosignaal detecteren wanneer u 
een raam opent. Het systeem in de kamer scha-
kelt de verwarming onmiddellijk in de modus 
vorstbeveiliging. Zo comfortabel kan energie 
sparen zijn.

ELKATHERM Productcatalogus

Verwarmen 2.0:  
Connected Home

Alexa
regel dat!

Connected Home en de elektrische 
radiatoren van ELKATHERM 
gehoorzamen nu meteen.  

Stel uw comfortabele temperatuur 
eenvoudig in via uw Echo Dot.

18 Wetswijzigingen van de Ecodesign-verordeningen (EU) 2015/1188 voorbehouden.



Voor een comfortabele bediening via smartphone of tablet:  
scan eenvoudig de QR-code en bedien uw elektrische ELKATHERM- 
radiator comfortabel vanaf de sofa of als u onderweg bent.

www.appstore.com www.play.google.com

Applies to european directive 
for energy related products

READY
ErP

Applies to european directive 
for energy related products

READY
ErP

Power of comfort

Niet programmeerbare ther-
mostaat met display:
Of het nu gaat om het instellen 
van de gewenste temperatuur 
of het weergeven van de omge-
vingstemperatuur, de luchtvoch-
tigheid en het stroomverbruik - 
de thermostaat geeft u snel toe-
gang tot alle belangrijke functies. 
Hij kan eveneens gecombineerd 
worden met de router TYDOM en 
is geschikt voor wandmontage 
evenals plaatsing op een tafel.   
H/b/d: 8 x 8 x 2,5 cm
Artikelnr.: 716

10 10
jaar jaar

Router:
De router TYDOM 1.0 is de inter-
face tussen de gratis app TYDOM 
en de aangekoppelde thermo-
staten alsook, - indien gewenst - 
andere compatibele technische 
voorzieningen.  
H/b/d: 10 x 10 x 3 cm
Artikelnr.: 701 EU

Programmeerbare 
radiothermostaat:
Gebruik deze digitale thermo-
staat voor een tijdgestuurde re-
geling van de kamertemperatuur 
en selecteer tot maximaal 24 tijd-
fases. Hij kan ook zonder de rou-
ter gebruikt worden en is ge-
schikt voor zowel wandmontage 
als plaatsing op een tafel. 
H/b/d: 13,5 x 8,1 x 2,2 cm
Artikelnr.: 712

Radio-ontvanger voor opbouw:
De bi directionele ontvanger met 
wandmontage is eenvoudig in ge-
bruik te nemen. Hij is compatibel 
met de verwarmingscomponen-
ten zoals de radiozender Stan-
dard of de programmeerbare 
radiothermostaten.
H/b/d: 12 x 5,4 x 2,5 cm
Artikelnr.: 714

Radio-ontvanger met 
stopcontact:
Bevestig de bi directionele  
ontvanger eenvoudig tussen de 
verwarming en het stopcontact.  
Hij is prima geschikt voor mobile
Radiatoren.
H/b/d: 14 x 7,2 x 7,3 cm
Artikelnr.: 713
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ELKATHERM Productcatalogus

Stekkerthermostaat:  
Deze thermostaat is met name geschikt voor 
mobiel gebruikte radiatoren. Bevestig hem 
eenvoudig tussen de verwarming en het 
stopcontact. Zoals alle thermostaten van  
ELKATHERM heeft ook de stekkerthermostaat 
een vorstbeveiliging, die vanaf een tempera-
tuur van 5°C geactiveerd wordt.
H/b/d: 7,5 x 7,5 x 4 cm
Artikelnr.: 501

Handmatige inbouwthermostaat: 
Aan de zijkant van de radiatorbehuizing 
biedt deze thermostaat eenvoudig toegang 
tot de draaiknop voor de temperatuurselectie. 
De geïntegreerde sensor meet continu de  
kamertemperatuur en past het verwarmings- 
vermogen automatisch volgens uw voor-
selectie aan. Enkel verkrijgbaar op mobile 
radiatoren.
Artikelnr.: 505

Digitale inbouwthermostaat:
Op het grote LCD-display kunt u alle instel-
lingen gemakkelijk aflezen. Hier voert u de 
instellingen voor week-, vakantie- of feest-
programma’s in slechts enkele stappen uit. 
Verschillende intelligente functies zorgen 
voor een automatische temperatuurregeling, 
bijvoorbeeld bij een geopend raam. 
Artikelnr.: 520

Met een inbouwthermostaat van ELKATHERM regelt u de kamer-
temperatuur letterlijk in een handomdraai. Of u nu kiest voor een 
handmatige of digitale oplossing, is volledig uw keuze. In beide 
gevallen is de bediening even eenvoudig als intuïtief. 

Applies to european directive 
for energy related products

READY
ErP

Wetswijzigingen van de Ecodesign-verordeningen (EU) 2015/1188 voorbehouden.

Innovatieve thermostaten ...
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Power of comfort

Met de ELKATHERM-accessoires kunt u uw verwarming uitbreiden, 
zodat deze precies aan uw wensen voldoet.

... aantrekkelijke accessoires

Naar binnen gerichte voetjes:
Deze voetjes worden gebruikt als 
de radiator aan een droogbouw-
wand (bijv. gipsplaat) bevestigd 
moet worden. De meegeleverde 
wandmontageset bezorgt de 
bovenste bevestiging daarbij  
de nodige stabiliteit.  
H/b/d: 4,5 x 8,5 x 14,5 cm 
(zonder stangen)  
Artikelnr.: 410 [serie] binnen

Rolvoetjes:  
Maak uw verwarming mobiel! 
Met de praktische rolvoetjes kunt 
u de elektrische radiator overal 
meenemen naar waar u warmte 
nodig hebt. 
H/b/d: 10,8 x 8,5 x 23,5 cm 
(zonder stangen) 
Artikelnr.: 411 (serie)

Voetjes:  
Even solide als flexibel: de voet-
jes zorgen voor een vaste en  
veilige stand van uw elektrische 
radiator – zonder hem op een  
bepaalde locatie vast te pinnen.  
H/b/d: 4,5 x 8,5 x 23,5 cm
(zonder stangen)
Artikelnr.: 410 (serie)

21

Handdoekhouder: 
Het perfecte accessoire 
voor de SL-serie: de hand- 
doekhouders van ELKA-
THERM inspireren met hun 
tijdloze vorm en onberis-
pelijke werking. Ze zijn 
verkrijgbaar in de breedtes 
41 en 68,5 cm en in een 
RAL-kleur naar keuze.

Artikelnr.: 410 H/685 H Artikelnr.: 410 Swing/685 Swing Artikelnr.: 410 Style/685 Style
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Van individueel design ...

S120 in RAL 1036 met PINTURA 
individueel beplakt

S120 in RAL 6034 met PINTURA 
individueel beplakt

S120 in RAL 3015 met PINTURA 
individueel beplakt

Ontwerp 
Pintura met 
uw wens- 

motief!

Moet een radiator altijd wit zijn? De uwe in ieder geval niet. Met ELKATHERM 
kunt u ze namelijk individueel ontwerpen. Er is maar één limiet aan de creatieve 
mogelijkheden: uw fantasie.

Pintura:  
Of het nu gaat om afbeeldingen, schilderijen of fotografie – de keuze  
is aan u hoe u het gladde metalen front wilt ontwerpen. Een hitte- 
bestendige drukfolie garandeert de levensduur van uw afbeelding. 
Alternatief kunt u het plaatwerk ook kiezen in de RAL-kleur van de 
verwarming – voor een moderne, puristische, effen look.  
Artikelnr.: [serie] VB [nummer]

Glass:  
Ook dit front van hoogwaardig enkellaags veiligheidsglas maakt 
een vormgeving naar wens mogelijk. Processen zoals zeefdrukken, 
zandstralen of beplakken maken het mogelijk om belettering of 
versieringen toe te voegen. Of u kiest voor spiegelglas en gebruikt  
het oppervlak als spiegel.
Artikelnr.: GLASS [type]
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RAL 1024 RAL 1027RAL 1026 RAL 1028 RAL 1032 RAL 1034 RAL 1036RAL 1033 RAL 1035 RAL 1037

RAL 2000 RAL 2001 RAL 2002 RAL 2004 RAL 2007 RAL 2009RAL 2003 RAL 2005 RAL 2008 RAL 2010

RAL 2011 RAL 2013 RAL 3001 RAL 3003RAL 2012 RAL 3000 RAL 3002 RAL 3004 RAL 3005 RAL 3007

RAL 3009 RAL 3012 RAL 3014RAL 3011 RAL 3013 RAL 3015 RAL 3016 RAL 3018RAL 3017 RAL 3020

RAL 3028 RAL 3032 RAL 4001RAL 3031 RAL 3033 RAL 4002RAL 3022 RAL 3026RAL 3024 RAL 3027

RAL 7026 RAL 7031 RAL 7033 RAL 7035RAL 7030 RAL 7032 RAL 7034 RAL 7036 RAL 7037 RAL 7038

RAL 9018 RAL 9023RAL 9022

RAL 7039 RAL 7047 RAL 7048RAL 7042 RAL 7044 RAL 8000RAL 7040 RAL 7043 RAL 7045 RAL 7046

RAL 8001 RAL 8012 RAL 8014RAL 8003 RAL 8007 RAL 8015RAL 8002 RAL 8004 RAL 8008 RAL 8011

RAL 8016 RAL 8028 RAL 8029RAL 8019 RAL 8023 RAL 9001RAL 8017 RAL 8022 RAL 8024 RAL 8025

RAL 9002 RAL 9011 RAL 9016RAL 9004 RAL 9006 RAL 9017RAL 9003 RAL 9005 RAL 9007 RAL 9010

RAL 5022 RAL 5024RAL 5023 RAL 5025 RAL 5026 RAL 6001 RAL 6003RAL 6000 RAL 6002 RAL 6004

RAL 6026 RAL 6028 RAL 6032RAL 6027 RAL 6029 RAL 6033 RAL 6034 RAL 6036RAL 6035 RAL 6037

RAL 6038 RAL 7001RAL 7000 RAL 7002 RAL 7003 RAL 7005 RAL 7008RAL 7004 RAL 7006 RAL 7009

RAL 5011 RAL 5018 RAL 5020RAL 5019 RAL 5021RAL 5013 RAL 5015RAL 5012 RAL 5014 RAL 5017

RAL 6005 RAL 6006 RAL 6007 RAL 6009 RAL 6011 RAL 6013RAL 6008 RAL 6010 RAL 6012 RAL 6014

RAL 6015 RAL 6024 RAL 6025RAL 6017 RAL 6019 RAL 6021RAL 6016 RAL 6018 RAL 6020 RAL 6022

RAL 7010 RAL 7011 RAL 7012 RAL 7015 RAL 7021 RAL 7023RAL 7013 RAL 7016 RAL 7022 RAL 7024

RAL 1000 RAL 1002 RAL 1004 RAL 1006RAL 1001 RAL 1003 RAL 1005 RAL 1007 RAL 1011 RAL 1012

RAL 1019 RAL 1021RAL 1020 RAL 1023RAL 1013 RAL 1015 RAL 1017RAL 1014 RAL 1016 RAL 1018

Verjaag het koude seizoen met zomerse kleuren of integreer de verwarming discreet in 
uw woning met een kleur die past bij uw interieur. Wij leveren radiatoren en accessoires 
in de kleur van uw keuze - met een hoogwaardige poedercoating.

... tot de kleur van uw keuze

RAL 4003 RAL 4004 RAL 4005 RAL 4007 RAL 4009 RAL 4011RAL 4006 RAL 4008 RAL 4010 RAL 4012

RAL 5000 RAL 5002 RAL 5004 RAL 5007RAL 5001 RAL 5003 RAL 5005 RAL 5008 RAL 5009 RAL 5010

Power of comfort

De getoonde kleuren dienen alleen als overzicht en zijn niet bindend.  
Gebruik voor een exacte kleurbepaling de kleurenwaaier RAL CLASSIC K5.



ELKATHERM is een geregistreerd handelsmerk van ELKATHERM GmbH & Co. KG. Alle merk- of productnamen zijn 
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren. De teksten en afbeeldingen 
komen overeen met de stand van de techniek op het moment van drukken. Technische wijzigingen, drukfouten  
en vergissingen zijn voorbehouden. De producten worden uitsluitend via verkooppartners van  
ELKATHERM GmbH & Co. KG verkocht.

© 2021 ELKATHERM GmbH & Co. KG. Alle rechten voorbehouden.20
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ELKATHERM® GmbH & Co. KG 

Im Heidchen 6-8
56424 Mogendorf 
Germany

T.: +49 2623 921 297 0
F.: +49 2623 921 297 15
info@elkatherm.com

www.elkatherm.com

T. : +32 19 327 304
F. : +32 19 328 651
info@elkatherm.be

ELKATHERM® Bénélux 

Rue Saint-Eloi 8
4300 Waremme
Belgique
 
www.elkatherm.be


