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NERIET s.r.o. vznikla teprve v roce 2012, ale historie výroby zde sahá až 

do roku 1958. Firma NERIET s.r.o. patří k předním českým výrobcům kou-

pelnových otopných těles. Sortiment koupelnových těles zahrnuje vedle 

klasických trubkových těles také vysoce módní a elegantní nerezové stě-

ny či designová otopná tělesa. Výrobní program doplňuje výroba krbových 

kamen a komínových dvířek.

Klademe důraz především na kvalitu našeho sortimentu a spokojenost 

zákazníků. Všechna naše ocelová koupelnová tělesa jsou povrchově upra-

vována ve třech krocích (tryskání, fosfátování, lakování), aby se zabránilo 

riziku koroze. Z hlediska lakování proto zaznamenáváme mizivé procento 

reklamací a všeobecně poskytujeme na naše tělesa pětiletou záruku.

Moderní technologické postupy jsou zárukou výrobků s vysokou kvalitou. 

Všechna otopná tělesa splňují podmínky certifi kace platné pro aktuální 

legislativní normy. Certifi káty vydal Strojírenský zkušební ústav Brno.

NERIET Ltd. was established only in 2012 but its history dates back to 

1958. Company NERIET is one of the leading Czech manufacturers of 

bathroom radiators. Product range includes the classic tube radiators 

besides modern and elegant stainless steel walls and design bathroom 

radiators. In addition to this product programme there are productions of 

stoves and chimney doors as well.

We place great emphasis on quality and we do care about our customers´ 

needs. The surfaces of all our bathroom radiators are modifi ed in three 

steps to be highly rust resistant. There is a negligible number of com-

plains and a fi ve-year warranty period.

Used production technologies ensure high quality and long lasting of our 

bathroom radiators. All the products we make are certifi ed according to 

current legislation. All the certifi cates were published by SZU Brno (Engi-

neering Test Institute Brno).

NERIET s.r.o. wurde zwar erst im Jahr 2012 gegründet, aber die Geschich-

te der Herstellung ist bis in das Jahr 1958 datiert. Firma NERIET s.r.o. 

gehört zu den führenden tschechischen Herstellern der Badheizkörper. 

Das Sortiment der Badheizkörper beinhaltet neben den klassischen Bad-

heizkörpern auch moderne und elegante Edelstahl-Heizwände oder De-

sign-Heizkörper. Das Herstellungsprogramm ist um die Herstellung der 

Kaminöfen und Schornsteintüren ergänzt.

Wir legen großen Wert auf die Qualität unseres Sortiments und Zufrie-

denheit unserer Kunden. Alle unsere Stahlheizkörper werden in drei 

Schritten Oberfl ächen behandelt (Strahlen, Phosphatieren, Lackieren), 

damit wir der Korrosion vorbeugen. Aus der Sicht des Lackierens ver-

merken wir deshalb niedrige Prozentzahl der Reklamationen. Auf unsere 

Badheizkörper geben wir 5 Jahre Garantie.

Moderne technologische Verfahren sind Garantie für die hohe Qualität un-

serer Produkte. Alle Heizkörper sind im Einklang mit der Zertifi zierung, 

die für aktuelle legislative Normen gültig ist. Der Herausgeber der Zerti-

fi zierungen ist Maschinenbau-Prüfi nstitut in Brno.
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Spodní připojení

Unterer Anschluss

Bottom connection

Středové připojení

Mittelanschluss

Central connection

Boční připojení

Seitlicher Anschluss

Side connection

Elektrická topná tyč

Elektrischer Heizstab

Eletric heating rod

Barevná škála RAL

RAL - Farben

Color palette RAL

Chromové provedení

Chromausführung

Chrome design

Nerezové provedení

Edelstahlausführung

Stainless design



otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörperprimo-N

Primo-N

je klasické trubkové těleso s postranními profi ly ve tvaru tunelu 

v rovném provedení.

ist klassischer Badheizkörper mit Seitenprofi len in D-Form in gerader 

Ausführung.

is the classic tubular radiator with the D - profi les in the fl at design. 

Materiál / Material /Material:

Ocelový D-profi l/ Sammelrohr/ The steel profi le 30 x 40 x 1,5 mm

Ocelová trubka/ Rundrohr/ Steel tube Ø 22 mm

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

pozn.: chrom pouze šířka 400, 500, 600 mm

Bemerkung: Chromausführung ist nur in Breite 400, 500 

und 600 mm lieferbar

Note:  chrome radiators only in width 400, 500, 600 mm

4-5

Note:  chrome raddiators only in width  400, 500, 600 mm

Výška/Länge/High (mm) 764 1160 1424 1732

Šířka/Breite/Width (mm) 400 500 600 750
www.neriet.cz

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörperprimo rondo-N Primo Rondo-N

je klasické trubkové těleso s postranními profi ly ve tvaru tunelu 

v prohnutém  provedení

ist klassischer Badheizkörper mit Seitenprofi len in D-Form 

in gebogener Ausführung

is a classic cambered tubular radiator with tunnel-shaped side 

profi les

Materiál / Material /Material:

Ocelový D-profi l/ Sammelrohr/ The steel profi le 30 x 40 x 1,5 mm

Ocelová trubka/ Rundrohr/ Steel tube Ø 22 mm

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

pozn.: chrom pouze šířka 400, 500, 600 mm

Bemerkung: Chromausführung ist nur in Breite 400, 500 

und 600 mm lieferbar

Note:  chrome radiators only in width 400, 500, 600 mm
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6-7
Výška/Länge/High (mm) 764 1160 1424 1732

Šířka/Breite/Width (mm) 400 500 600 750
www.neriet.cz

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörperelliot-N 

Elliot-N/MM 

je elegantní trubkové těleso s trojúhelníkovým profi lem v prohnutém 

provedení se středovým připojením

ist eleganter Badheizkörper  mit Dreieck-Profi l in gebogener Aus-

führung mit Mittenanschluss

is a cambered tubular radiator with triangular side profi les and con-

nection placed in middle.

Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profi l / Dreieck-Profi l/ 

The steel triangular  34 x 56 x 2 mm

Ocelová trubka/ Rundrohr/ Steel tube  Ø 22 mm

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

8-9
Výška/Länge/High (mm) 780 1180 1700

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600 750 900
www.neriet.cz

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörperelliot lux-N

Elliot Lux-N 

je moderní těleso v elegantním designu s trojúhelníkovým profi lem 

a plochooválnou trubkou.

ist moderner Heizkörper in elegantem Design mit Dreieckprofi len 

und Flachovalrohr

is a modern radiator made from fl at-oval tubes, with triangular side 

profi les

Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profi l/ Dreieck-Profi l/ 

Steel triangular profi le  34 x 56 x 1,5 mm

Ocelová trubka/ Flachovalrohr/ Flat- oval  30 x 15 mm (plochoovál)

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění 

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich 

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems
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10-11
Výška/Länge/High (mm) 944 1232 1712

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600
www.neriet.cz

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



paris-N
Paris-N  

je elegantní těleso v rovném provedení, který zaujme plochooválnou 

trubkou

ist eleganter Badheizkörper in gerader Ausführung, der durch sein 

Flachovalrohr interessant wirkt

is an elegant fl at radiator made from fl at-oval tubes

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/ Profi l/ The steel profi le 35 x 41 x 1,5 mm

Ocelová trubka (plochoovál)/ Flachovalrohr/ Flat-oval 30 x 15 mm 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

12-13
Výška/Länge/High (mm) 944 1232 1712

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



paris rondo-N
Paris  rondo -N  

je elegantní těleso v prohnutém provedení, který zaujme 

plochooválnou trubkou

ist eleganter Badheizkörper in gebogener Ausführung,  der durch sein 

Flachovalrohr attraktiv wirkt

is an elegant cambered radiator made from fl at-oval tubes

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/ Sammelrohr/ Steel profi le 35 x 41 x 1,5 mm

Ocelová trubka (plochoovál)/ Flachovalrohr/ Flat-oval 30 x 15 mm  

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

14-15
Výška/Länge/High (mm) 944 1232 1712

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

14-15
ge/Higghh (mm) 944 1232 1712

te/WWiddtth (mm) 500 600

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



neptun

Neptun

zaujme netradičním designem, díky kterému je vhodný do malých 

koupelen, kuchyní a předsíní

verkörpert unkonventionelles Design. Dank der Grösse ist er  für klei-

ne Badezimmer, Küchen, sowie Vorräume geeignet

is an unconventional radiator and specifi cally designed for small 

spaces

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/Sammelrohr/Steel profi le: 35 x 35 x 1,5 mm

Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: ø 26 mm 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 895 1280

Šířka/Breite/Width (mm) 350 -
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

16-17

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



tropic-N
Tropic- N

se vyznačuje neobvyklou konstrukcí- postranními svislými profi ly 

s oblou vnější stěnou a příčnými trubkami plochého tvaru

zeichnet sich durch seine aussergewöhnliche Konstruktion aus

seitliche Sammelrohre mit rundlicher Aussenwand und horizontalen 

Flachpaneelrohren

is special by its unusual look from fl at shaped tubes and curved side 

profi les.

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/ Sammelrohr / Steel profi le 35 x 41 x 1,5 mm

Ocelová trubka (plochoovál)/ Flachpaneelrohr /Flat-oval 60 x 10,4 mm 

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 930 1350 1700

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

18-19

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



apolon-N
Apolon-N 

Dvojité těleso je maximálně výhodné tam, kde potřebujeme velký 

výkon a malý rozměr

Doppelter Heizkörper zeichnet sich trotz, der kleinen Grösse mit einer 

hohen Leistung aus

Double radiator is very suitable if we need hight output in a limited 

room

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/Sammelrohr/Steel profi le: 30 x 40 x 1,5 mm

Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: Ø 22 mm

  

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 800 1268 1808

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

20-21

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



diana-N

Diana-N  

je svým netradičním řešením vhodná pro malé prostory. Vyznačuje se 

malým rozměrem a vysokým tepelným výkonem

ist ein unkonventioneller Designheizkörper, der sich trotz der kleinen  

Grösse hohe Wärmeleistung bewahrt

Innovative design of Diana-N is noted for its small size and high heat 

output

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/Sammelrohr/Steel profi le: 35 x 35 x 1,5 mm

Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: ø 22 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems
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Výška/Länge/High (mm) 640

Šířka/Breite/Width (mm) 900
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

22-23

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



quadro duo-N Quadro Duo-N

je netradiční koupelnové těleso tvořené čtvercovým profi lem 

trubek se středovým připojením

ist unkonventioneller Badheizkörper, der aus Viereckprofi l 

und Viereckrohren besteht

are innovative radiators made from square profi le tubes, with 

connections in the middle

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/Sammelrohr/Steel profi le: 50 x 30 x 1,5 mm

Ocelový profi l/Sammelrohr /Steel profi le: 20 x 20 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems
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Výška/Länge/High (mm) 740 1140 1700

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

24-25

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



sorento

Sorento

je tradiční koupelnové těleso s trojúhelníkovým profi lem 

v prohnutém provedení

ist traditioneller Badheizkörper mit Dreieck-Sammelrohr 

in gebogener Ausführung

is a traditional tubular radiator with triangular shaped 

side profi les.

Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profi l/Dreieck-Sammelrohr/

Steel triangular profi le: 25 x 45 mm

Ocelová trubka/Rundrohr /Steel tube: Ø 16 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems
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Výška/Länge/High (mm) 808 1200 1788

Šířka/Breite/Width (mm) 450 600 750
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

26-27

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



capri

Capri

je moderní těleso tvořené svislými čtvercovými a příčnými 

obdélníkovými profi ly s možným středovým připojením.

ist moderner Badheizkorper mit Viereckprofi len mit Mittenanschluss 

möglich.

is modern radiator with  square side profi les and rectangle cross 

profi les with potential MM connection.

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/Stahlprofi l/Steel profi le: 30 x 30 x 1,5 mm

Ocelový profi l/Stahlprofi l/Steel profi le: 30 x 10 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

28-29

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich

Capri

je moderní těles

obdélníkovými p

ist moderner Ba

möglich.

is modern radia

profi les with pot

Materiál / Mate

Ocelový profi l/S

Ocelový profi l/S

Připojení / Ansc

Na ústřední tep

vytápění

Zentralheizsyste

Heizstab möglic

Into the hot-wat

heating systems

Kombinovatelno

Kombination de

Výška/Länge/High (mm) 708 1072 1436 1748

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600 



drako

Drako

je tradiční koupelnové těleso s trojúhelníkovým profi lem 

v prohnutém provedení

ist traditioneller Badheizkörper mit Dreieck-Sammelrohr 

in gebogener Ausführung

is a traditional tubular radiator with triangular shaped 

side profi les.

Materiál / Material /Material:

Ocelový trojúhelníkový profi l/Dreiekiges Stahl-Profi l/

Steel triangular profi le: 34 x 56 x 2 mm

Ocelový profi l/Stahl-Profi l/Steel profi le: 30 x 10 mm, 30 x 30 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

varianta / Variante / variant MM

www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper
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Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich

Výška/Länge/High (mm) 708 1072 1436 1800

Šířka/Breite/Width (mm) 542  
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lyra

Lyra

se díky svému minimalistickému vzhledu hodí i do těch 

nejmodernějších interiérů

dank der graziösen Form passt es auch zu modernstem Interieur

with its minimalist design fi ts into the most modern interiors

Materiál / Material /Material:

Nerezový profi l/Edelstahl Profi l/Stainless profi le: ø 40 mm

Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless tube: ø 20 mm

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 780 1140 1680

Šířka/Breite/Width (mm) 500 600 -
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper
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Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



algarve-N

Algarve-N

Moderní designové těleso, z plochých profi lů, které umožňuje 

montáž horizontálně i vertikálně

Moderne Design-Heizwand bestehend aus Flachprofi len, ermöglicht 

horizontale oder vertikale Montage

Modern design radiator made of fl at profi les, which can be placed both 

horizontally and vertically

Materiál / Material /Material:

Ocelový profi l/Sammelrohr/Steel profi le: 70 x 11 mm

Ocelová trubka/Rundrohr/Steel tube: ø  25 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém 

Zentralheizsystem

Into the hot-water central heating systemInto thee h

Výška/Länge/High (mm) 600 900 1200 1500 1800

Šířka/Breite/Width (mm) 298 450 602 - -
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper
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Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



phoenix
Phoenix

Jedinečný design a luxusní provedení radiátoru zaujme

i nejnáročnější zákazníky 

Einzigartiges Design und luxuriöse Ausführung des Heizkörpers 

beeindruckt auch den anspruchsvollsten Kunde

The unique and luxurious design of radiator takes even the most 

demanding customers

Materiál / Material /Material:

Nerezový profi l/Edelstahl Profi l/Stainless steel profi le: 30 x 30 mm

Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless steel tube: 30 x 20 mm

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 1000 1220 1440 1660 1880

Šířka/Breite/Width (mm) 500 - - - -
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper
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Phoeni

Jedineč

i nejná

Einziga

beeind

The un

deman

Materiá

Nerezo

Nerezo

Připoje

Na ústř

vytápěn

Zentral

Heizsta

Into the

heating

Výška

Šířka/

Kombinovatelnost velikostí/Combinable sizes/

Kombination der Grössen möglich



pegas
Pegas

je designová nerezová stěna vhodná do moderního interiéru

ist Designedelstahl-Wand für moderne Interieure geeignet 

is a modern decorative radiator in stainless steel design

Materiál / Material /Material:

Nerezový profi l/Edelstahl Profi l/Stainless steel profi le: 30 x 30 mm

Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless steel tube: 40 x 10 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 1800 

Šířka/Breite/Width (mm) 390
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper
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lupus

Lupus

je designová nerezová stěna vhodná do moderního interiéru

ist Designedelstahl-Wand, die für modernes Interieur geeignet ist 

is a very attractive stainless steel radiator for all modern interiors

Materiál / Material /Material:

Nerezový profi l/Edelstahl Profi l/Stainless steel profi le:  30 x 30 mm

Nerezová trubka/Edelstahlrohr /Stainless steel tube: ø 40 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 1800 

Šířka/Breite/Width (mm) 370
www.neriet.cz

otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper
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centaur
otopné těleso/bathroom radiator

 
Badheizkörper

Centaur

 je designová stěna vhodná do moderního interiéru 

ist Designedelstahl-Wand, die für modernes Interieur geeignet ist

is a modern designer radiator

Materiál / Material /Material:

ocelový profi l/Sammelrohr/ Steel profi le: 30 x 30 mm

 

Připojení / Anschluss / Connection:

Na ústřední teplovodní systém nebo na elektrické či kombinované 

vytápění

Zentralheizsystem, elektrische oder kombinierte Heizung mit einem 

Heizstab möglich

Into the hot-water central heating system or electric and combined 

heating systems

Výška/Länge/High (mm) 1840 

Šířka/Breite/Width (mm) 500 42-43

Centaauur

je deesssign

ist Deessign

is a mmmoode

Mateerriiál /

oceloovvvý pr

Připoojjení

Na ússttřed

vytáppěění

Zentrraaalhe

Heizssttab 

Into thehhee h h

heheata ing ssy

Výška/Lä

Šířka/Br
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topné tyče

elektrische Heizstäbe 

electric heating elements

EL.05 je elektrické topné těleso s vinutou přívodní šňůrou v bílé barvě ukončené 

fl exovanou vidlicí UNISCHUKO.

EL.05 ist elektrische Heizpatrone mit Spiralzuleitungsschnur in weißer Farbe, 

abgeschlossen mit Flexo Stecker UNISCHUKO.

EL.05 is electric heating element with a coiled power cord, white, with a solid 

UNISCHUKO fl exo-plug.

EL.05RE elektrické topné těleso s vinutou přívodní šňůrou v bílé barvě ukončené 

speciální montovanou vidlicí UNISCHUKO s integrovaným elektronickým 

regulátorem prostorové teploty a programem sušení v bílé barvě, spínačem 

a signální diodou.

EL.05RE elektrische Heizpatrone mit Spiralzuleitungsschnur in weißer Farbe, ab-

geschlossen mit einem speziell montierten Stecker UNISCHUKO, mit integriertem 

elektronischen Raumtemperaturregler und mit dem Trocknungsprogramm 

in weißer Farbe, Schalter und Signaldiode.

EL.05RE is electric heating element with a coiled power cord, white, with a special 

assembled UNISCHUKO plug, white, including an integrated electronic room tempe-

rature regulator with a drying program, a switch and a signaling LED.

El.05E je elektrické topné těleso s rovnou přívodní šňůrou v bílé nebo stříbrné barvě 

vhodné pro připojení přímo do svorkovnice v blízkosti radiátoru nebo dodatečnou 

montáž vidlice VS1 nebo vidlice s regulátorem R10A.

El.05E ist elektrische Heizpatrone mit gerader Zuleitungsschnur in weißer oder 

silberner Farbe, geeignet für den Anschluss direkt an die Klemmleiste in der Nähe 

des Heizkörpers, oder für die Zusatzmontage eines VS1 Steckers oder eines 

Steckers mit R10A Regler.

El.05E electric heating element with a straight power cord, white or silver, suitable 

for direct connection to a terminal block in the vicinity of the radiator or for 

additional installation of a VS1 plug or a plug with an R10A regulator



46-47
www.neriet.cz

příslušenství
Zubehör / accessories 

Set A je určen pro tělesa typu Primo-N, Elliot Lux-N• plastový držák, 3 ks

Set B je určen pro tělesa typu Primo Rondo-N, Tropic-N • plastový držák, 4 ks

Set C je určen pro tělesa typu Paris-N • plastový držák, 3 ks

Set D je určen pro tělesa typu Paris Rondo-N • plastový držák, 4 ks

Set E je určen pro tělesa typu Elliot-N • kovový držák, 4 ks

Set F je určen pro tělesa typu Diana-N, Neptun-N • kovový držák, 3 ks

T-kus je pochromovaný přechodový díl pro kombinovaný ohřev radiátoru

(teplovodní-elektrický) určený pro všechny typy řady EL.05.

Regulátor RE10A je speciální vidlice UNISCHUKO s integrovaným regulátorem prostorové teploty, 

spínačem a signální diodou v bílé nebo stříbrné barvě určená pro montáž na typ EL.05E/EL.05E MgO.

Madlo ALGARVE - vhodné na koupelnové těleso Algarve-N, nerez, šíře 342 mm, 512 mm nebo 652 mm

Madlo UNI - vhodné na naše koupelnová tělesa Primo-N, Elliot Lux-N, Paris-N, Tropic-N, Quadro Duo-N, 

Apolon-N, Algarve-N, provedení nerez kartáč, nerez leštěná a RAL a šíře 326 mm nebo 478 mm

Madlo CAPRI - vhodné na koupelnové těleso Capri, barva RAL 9016, šíře 500 mm nebo 600 mm

Madlo DRAKO - vhodné na koupelnové těleso Drako, barva RAL 9016, šíře 500 mm nebo 600 mm

Madlo PRIMO - vhodné na koupelnové těleso Primo-N, barva RAL 9016, šíře 500 mm nebo 600 mm

Set A ist für Heizkörper Primo-N, Elliot Lux-N geeignet • Kunststoffhalter, 3 Stk.

Set B ist für Heizkörper Primo Rondo-N, Tropic-N geeignet • Kunststoffhalter, 4 Stk.

Set C ist für Heizkörper Paris-N geeignet • Kunststoffhalter, 3 Stk.

Set D ist für Paris Rondo-N geeignet • Kunststoffhalter, 4 Stk.

Set E ist für Elliot-N geeignet • Metallhalter, 4 Stk.

Set F ist für Diana-N, Neptun-N geeignet • Metallhalter, 3 Stk.

T- Stück ist verchromter Übergangsteil für die kombinierte Erwärmung des Heizkörpers

(mit Warmwasser – elektrisch) für alle Typen der Reihe EL.05 geeignet.

Regler RE10A ist spezieller Stecker UNISCHUKO mit integriertem Raumtemperaturregler, Schalter 

und Signaldiode, in weißer oder silberner Farbe, vorgesehen für die Montage am Typ EL.05E MgO

Handtuchhalter ALGARVE - für Badheizkörper Algarve-N, Edelstahl, Breite 342 mm, 512 mm oder 652 mm

Handtuchhalter UNI - für folgende Badheizkörper geeignet: Primo-N, Elliot Lux-N, Paris-N, Tropic-N, Quadro 

Duo-N, Apolon-N, Algarve-N, Glanzedelstahl, Edelstahl gebürstet, RAL, Breite 326 mm oder 478 mm

Handtuchhalter CAPRI - für Badheizkörper Capri, Farbe RAL 9016, Breite 500 mm oder 600 mm

Handtuchhalter DRAKO - für Badheizkörper Drako, Farbe RAL 9016, Breite 500 mm oder 600 mm

Handtuchhalter PRIMO - für Badheizkörper Primo-N, Farbe RAL 9016, Breite 500 mm oder 600 mm

Set A is for the type Primo-N, Elliot Lux-N • plastic holder, 3 ks

Set B is for the type Primo Rondo-N, Tropic-N • plastic holder, 4 ks

Set C is for the type Paris-N • plastic holder, 3 ks

Set D A is for the type Paris Rondo-N • plastic holder, 4 ks

Set E A is for the type Elliot-N • metal holder, 4 ks

Set F A is for the type Diana-N, Neptun-N • metal holder, 3 ks

T-piece is chrome-coated junction piece for combined radiator heating (hot-water, electric), designed 

for all models of the EL.05 range

Regulator RE10A is  a special UNISCHUKO plug with an integrated electronic room temperature 

regulator with a drying program (white or silver), a switch and a signaling LED, designed for installation 

on EL.05E units

Towel Holder ALGARVE - appropriate for our bathroom radiator Algarve-N, Steel, breadth 342 mm, 512 

mm or 652 mm

Towel Holder UNI - appropriate for our bathroom radiator Primo-N, Elliot Lux-N, Paris-N, Tropic-N, Quadro 

Duo-N, Apolon-N, Algarve-N, Polisch steel, brush steel, RAL, breadth 326 mm or 478 mm

Towel Holder CAPRI - appropriate for our bathroom radiator Capri, colour RAL 9016, breadth 500 mm or 600 mm

Towel Holder DRAKO - appropriate for our bathroom radiator Drako, colour RAL 9016, breadth 500 mm or 600 mm

Towel Holder PRIMO - appropriate for our bathroom radiator Primo-N, colour RAL 9016, breadth 500 mm or 600 mm

Algarve

Uni

Drako

Capri

Primo
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