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Конструкція. Панельний радіатор виготовля-
ється зі сталевого холоднокатаного листа згідно з 
європейським стандартом EN10130. Для стабіліза-
ції розподілу теплоносія та збільшення ефектив-
ності тепловіддачі канали на нагрівальній панелі 
розташовані на відстані 33,3 мм один від одного.

На зворотному боці панелі розміщується L-по-
дібний підвіс. Такий дизайн підвісу забезпечує 
гнучкість монтажу та передбачає суміщення з 
іншими видами настінного кріплення.

Виробництво. Виготовлення панельних раді-
аторів Terra Teknik відноситься до виробництв 
повного циклу. Після формування панелей та кон-
векторів заготовки потрапляють на автоматичну 
лінію зварювання італійської компанії Leas Spa. Ця 
компанія спеціалізується на виготовленні ліній для 
радіаторів понад 40 років. Використання такого 
обладнання дає змогу випускати стабільний висо-
коякісний продукт, знизити рівень споживання 
енергії та збільшити обсяги виробництва.

Фарбування
Опалювальні пристрої проходять багатоступе-

неві процеси обробки та фарбування. Це надає 
радіаторам привабливий естетичний вигляд та 
стійкість до корозії. Лінія фарбування складається 
з восьми камер обробки, тунельної сушарки, зони 
фарбування, печі.

Виходячи з лінії, сталевий радіатор проходить 
такі етапи: промивання зовнішніх поверхонь, зне-
жирення, залізне фосфатування поверхні, нане-
сення антикорозійного покриття методом анафо-
резу, сушіння, фарбування радіатора порошковою 
епоксидно-поліестерною фарбою шляхом напи-
лення анафорезним методом, запікання нанесе-
них шарів у печі при температурі близько 200°С.

У процесі нанесення антикорозійного покриття 

на радіатори Terra Teknik стан-
дартна «грунтовка» замінена на 
анафорезне покриття. Цей процес 
відрізняється стабільністю та одно-
рідністю покриття з поліпшеними 
антикорозійними властивостями.

Якість
На кожному етапі виробництва 

заготовка проходить контроль якості. Крім цього, 
всі процеси компанії побудовані та відповідають 
європейському стандарту ISO 9001-2015. Цей 
факт, а також використання лише якісної сиро-
винної бази, дозволяє надавати 10 років гарантії 
на продукцію Terra Teknik. Додатково продукція 
бренда застрахована від матеріальних та інших 
збитків.

В асортименті бренда є моделі з боковим та 
нижнім підведенням довжиною від 400 мм до 3 м. 
Максимальний тиск використання – 10 бар, тем-
пература – до 110°С. Типи радіаторів – 11, 21 та 22.

Підсумовуючи, можемо сказати, що нині в 
Україні є сталевий радіатор, котрий відповідає 
європейським стандартам та стоїть на рівні з 
європейськими аналогами. 

Обирай якість, обирай українське!
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Радіатори Terra Teknik – 
обирай українське!

Сталеві панельні радіатори давно зайняли основне місце серед опалю-
вальних пристроїв у нашій країні. Практичність, ефективність та інші 

фактори забезпечили зростання їх популярності. Протягом багатьох років 
основні потужності виробництва таких продуктів знаходились за кордоном – 
Західна Європа, Туреччина. Але тепер є вітчизняний продукт, який знаходить-
ся на одному рівні з провідним європейським, – сталевий радіатор Terra Teknik




