
Stekleni radiatorji Električni stekleni radiatorji Thermovit – estetika, udobje, ekonomičnost  

 

Stekleni radiatorji so revolucija in predstavljajo prelom s klasičnim načinom ogrevanja. Njihova ekskluzivna oblika premika meje 

estetike in dizajna, kajti stekleni radiatorji zaradi svojega dovršenega izgleda niso več samo sredstvo za ogrevanje, temveč 

dizajnerski kosi pohištva, ki naredijo celostno podobo vašega doma še atraktivnejšo. Za montažo steklenega radiatorja 

potrebujemo le vtičnico za elektriko, brez dodatnih cevi in ventilov. 

 

 
 

Prava izbira za življenje brez alergij 

 

Stekleni radiatorji Thermovit prostor ogrevajo sevalno, zato je kroženje zraka in dvigovanje prahu minimalno. Površina 

radiatorjev je ravna in gladka, zato omogoča enostavno čiščenje, hkrati pa deluje anti-elektrostatično in odbija prašne delce. 

Stekleni radiatorji so zato primerna izbira tudi za ljudi, ki so alergični na hišni prah. 

 

 
 

 

Celovita rešitev stiske s prostorom 

 

V prodajnem programu so na voljo tudi zrcalni stekleni radiatorji, ki poleg učinkovitega ogrevanja poskrbijo še za celovito 

dizajnersko rešitev. Zrcalni stekleni radiator namreč vizualno poveča prostor, hkrati pa se zrcalo ne rosi in ogreva prostor. V 

kopalnici lahko na stekleni radiator namestite tudi posebno obešalo za brisače, ki vas bodo vedno počakale prijetno suhe in 

tople.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predstavitev modelov:  

 

MODEL 
TIP 

STEKLA 
MOČ DIMENZIJA TEŽA 

UČINEK ogrevanja glede na 
izolacijo* 

  Watt 
Širina/Višina 

(mm) 
Kg Slaba Srednja Dobra 

06/04 PROZORNO 240 600 X 400 7,6 2,5 m² 3 m² 4 m² 

06/04 ZRCALO 240 600 X 400 7,6 2,5 m² 3 m² 4 m² 

10/05 PROZORNO 500 1000 X 500 15,3 5 m² 6,5 m² 8,5 m² 

10/05 ZRCALO 500 1000 X 500 15,3 5 m² 6,5 m² 8,5 m² 

12/06 PROZORNO 720 1200 X 600 22 6,5 m² 9 m² 12 m² 

12/06 ZRCALO 720 1200 X 600 22 6,5 m² 9 m² 12 m² 

15/07 PROZORNO 1050 1500 X 700 32,1 9 m² 14 m² 17 m² 

15/07 ZRCALO 1050 1500 X 700 32,1 9 m² 14 m² 17 m² 
• Višina prostora 2,5 m   

 

Montaža:  

Na tla                     Na steno  

Talni prestavljiv nosilec Talni fiksni nosilec Stenski nosilec 
 

Upravljanje: 

 

Stekleni radiatorji Thermovit so opremljeni s sprejemnikom, ki nadzoruje delovanje radiatorja. Za upravljanje radiatorja 

(mikroprocesorja) potrebujete prenosni daljinski upravljalnik.  

 

Stekleni radiatorji Thermovit 

- inovativen dizajn, 

- daljinsko upravljanje, 

- ogrevanje brez dvigovanja prahu, 

- radiator brez cevi in ventilov, 

- enostavna montaža  

 

Funkcije daljinskega upravljalnika (doseg 20 metrov): 

 

- nastavitev želene temperature; 

- nastavitev časovnega delovanja; 

- primerjanje trenutne sobne temperature z želeno (osveževanje vsako minuto). 

 


