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A Matrix radiátorcsalád különleges formájú 
és színű tagjai új lehetőséget teremtenek a 
lakberendezők és épületgépészek számára.

Opcionálisan minden modell felszerelhető 
kiegészítő tartókkal és változtatható színű 
háttér-megvilágítással, amely utolérhetet-
len hangulatot képes varázsolni a lakótérbe.

A radiátor fűtőbetét segítségével tisztán 
elektromos, vagy alternatív üzemben (fűté-
si időszakon kívül elektromosan) is használ-
ható. 

MATRIX radiátorcsalád
Matrix Soft típus

Matrix HARD típus

Méret (BxA)
Teljesítmény

Súly Térfogat
75/65/20°C 55/45/20°C

1500 x 495 mm 919 W 486 W 36 kg 7,50 l
1500 x 625 mm 1 184 W 624 W 45 kg 10,00 l
1500 x 755 mm 1 457 W 766 W 55 kg 12,50 l
1800 x 495 mm 1 078 W 570 W 43 kg 8,88 l
1800 x 625 mm 1 388 W 732 W 55 kg 11,84 l
1800 x 755 mm 1 709 W 899 W 66 kg 14,80 l
2000 x 495 mm 1 182 W 625 W 48 kg 9,78 l
2000 x 625 mm 1 523 W 803 W 61 kg 13,04 l
2000 x 755 mm 1 874 W 986 W 74 kg 16,30 l

A radiátor csatlakozása 50mm-es fali  
kiálláshoz, történik. A radiátorhoz 
tartozó szelepszett és termosztatikus 
fej az egységcsomag részét képezik. A 
felszerelés után a radiátort rögzíteni 
szükséges a kimozdulást megakadályózó 
csavarral. 

Az opcionálisan rendelhető fűtőpatron 
pozíciója alapesetben a radiátor bal ol-
dalán helyezkedik el, de egyedi igények 
szerinti gyártásra is vállalkozunk.
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Festett kivitel
A Matrix radiátorcsalád legnépszerűbb tagja. Letisztult 
formavilágú modell, amely a modern nappali díszévé válhat, 
de a korszerű fürdőszobákban is kiemelt helyet érdemel. 
Keskeny, magas elrendezése miatt a folyosókon és 
közlekedő helységekben is elhelyezhető. A környezetéhez 
igazodóan szögletes sarokkialakítással (Hard) vagy lágyan 
ívelő oldallal (Soft) készülhet. Kialakításánál fontos 
szempont volt, hogy a szerelvények és csatlakozások 
a burkolólemeze mögött rejtve maradjanak. A Matrix 
radiátorok kiegészíthetőek tetszőleges számú tartóval, így  
törölközőszárító szerepet is be tudnak tölteni. Elektromos 
fűtőpatronnal kiegészítve a radiátorok a hidegebb őszi 
vagy tavaszi időszakban a fűtési rendszertől függetlenül 
is használhatóak.
A Matrix radiátorcsalád a Betatherm Kft. design 
radiátorainak éllovasa, minőségét és funkcionalitását már a  
külföldi piacokon is sikeresen bizonyította.

Matrix Hard típus Matrix Soft típus
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Fotólemezes kivitel
A vásárlók részéről egyre gyakrabban merül fel 
az igény az egyedi kivitelű, speciálisan  a saját 
elképzeléseikhez igazodó radiátorokra. A Matrix  
fotólemezes kivitele segítségével mindenki szabadon 
választhatja ki, milyen fotóval vagy mintázattal szeretné 
színesíteni a lakóteret. Céges logóval ellátott fűtőfal az 
előtérbe, színes rajzok a gyerekszobába vagy a nappali 
színvilágához illeszkedő tájkép: mind-mind kivitelezhető  
megoldás. A vásárlóink által átküldött képet speciális 
nyomdatechnológiával visszük fel a burkolólemezre. A 
megrendelt radiátor garantáltan egyedileg készül! 

Fotólemezes variáció csak Hard burkolat esetén 
kivitelezhető. A burkolólemez  a radiátor aljáig ér, 
így nem takarja el a szerelvényeket. A csatlakozáshoz 
50mm-es design szelepkészletet javaslunk. 
A képek szerkesztésében és kiválasztásában kollégáink 
segítséget nyújtanak, de az esetleges szerzői jogi 
kérdések tisztázása a vevő feladata.
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Lacobell kivitel
A Matrix radiátorcsalád legújabb tagjai a speciális üvegbetéttel 
ellátott Lacobel típusok. 
Elegáns, letisztult design, fényes üvegfelü-
let jellemzi a megjelenését, melynek köszönhe-
tően sokszor válik minimalista lakások és modern  
irodák díszévé.
Az irodai felhasználás lehetőséget tovább növeli, hogy homlok-
felületére táblafilccel írhatunk, ami ezután könnyen eltávolítha-
tó, így akár üzenőfalként vagy prezentációkhoz is használható.

Lacobel kivitel a Matrix Hard típusból rendelhető.

Jegyzetelés táblafilccel Mágnestáblaként használható Elegáns, magasfényű felület
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 Krétáskivitel

„A változatosság gyönyörködtet”  tartja a mondás, és valóban, mi lenne 
erre jobb példa, mint az a radiátor amely minden nap egyedi mintákkal 
újulhat meg? A speciális üveg alapú krétatábla szabad kezet ad a dekorá-
láshoz, legyen szó gyerekszobáról, egy étterem menütáblájáról vagy kony-
hai üzenőfalról. A matt fekete táblához eltérő színű alaplemez választható, 
még játékosabbá téve a kialakítást.
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Tükrös burkolat
A Hard burkolatú Matrix radiátorok készülhetnek  
tükörbetéttel, amely a teljes homlokfelületet lefedi.  
Ez a teljesalakos tükör kiváló választás lehet  
előszobákba, vagy olyan szűk helyekre, ahol optikailag 
növelni szeretnénk a teret. A burkolólemez védőperem-
mel rendelkezik a sérülések elkerülése érdekében. 
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SPA burkolat
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Tisztán elektromos kialakítás
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Törölköző tartók
A Matrix fűtőfalak mind a lakótérben, mind a 
fürdőszobákban népszerű típusnak számítanak. 
A fürdőszobákban való használathoz félkarú  
törölközőtartók rendelhetők rozsdamentes  
(fényes vagy szálcsiszolt), vagy festett változat-
ban. Egy radiátorhoz több tartó is használható, 
és a tartók pozíciója a fűtőtest felszerelését meg-
előzően szabadon beállítható. 
Ezekkel a kiegészítőkkel egy exkluzív törölköző 
szárító radiátor alakítható ki amely akár elektro-
mos fűtőbetéttel kiegészítve is használható.
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GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS
Cím: 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2.  

Telefon: +36 46 432 266   Mobiltelefon: +36 20 572 8739 
E-mail: betatherm@betatherm.hu

BEMUTATÓTEREM
Cím: 1222 Budapest, Háros u. 12.

Telefon: +36 1 209 2472   Mobiltelefon: +36 20 428 4096
E-mail: mintabolt@betatherm.hu

A katalógusban található lehetséges hibákért a Betatherm Kft. nem vállal felelősséget.  
Fenntartjuk a jogot, hogy termékeinket előzetes értesítés nélkül módosítsuk.

Az anyagban szereplő Betatherm embléma a vállalatunk tulajdonát képezi. Minden jog fenntartva.
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