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Mountain Green
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RAL 7031

Beach Stone

Warm Meadow

RAL 7033

RAL 1019

Af tekniske årsager forbundet med farvegengivelse giver de viste farver kun en indikation af nuancen. Vi kan ikke give garanti for, at
farverne nøjagtigt svarer til det færdige produkt. En farveægte farveprøve kan bestilles online eller ved at kontakte en konsulent.
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Hudevad Radiator Design er dansk designede radiatorer af højeste kvalitet.
Helt fra starten har fokus været på banebrydende
design, funktionalitet og ikke mindst de små detaljer, der gør en Hudevad radiator helt unik. Med mere
end 85 år i branchen er Hudevad stadig Danmarks
førende designradiator producent.
UNIKKE RADIATORER
En ægte Hudevad radiator har et diskret og stramt
udseende og det er der en grund til.
Da ikke to arkitekter har samme vision, samme
æstetik eller samme ønske for et byggeri, er det
unikke ved en Hudevad radiator netop muligheden
for, at lade radiatoren træde helt i baggrunden, blive en integreret, stilfuld del af byggeriet og under-
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strege et rums unikke arkitektur ved hjælpe af de
stramme linjer.

SAMME DESIGN I HELE BYGGERIET

De stramme linjer kan dog også gøre det stik modsatte - at fremhæve og assistere med at tydeliggøre
rummets funktion, en bygnings særpræg eller helt
enkelt at lade radiatoren blive rummets naturlige
midtpunkt.

Vores Hudevad radiatorer fås både som en
standard Horisontal radiator, Vertikal radiator og
som en Lowline radiator. Det giver mulighed for et
ensartet og strømlinet radiatordesign i alle rum - om
vægpladsen er begrænset, der er masser af store
vinduesflader eller om radiatoren skal indbygges.

Vi kommer ikke uden om at en varmekilde er en
nødvendighed i ethvert byggeri, men ved hjælp af
de små unikke Hudevad detaljer, giver vi mulighed
for at skabe integrerede og stilfulde løsninger med
unikke designegenskaber. Farver, former, størrelser
og forskellige designløsninger er netop Hudevads
force.
Hudevad tilbyder en bred vifte af radiatorer, der på
grund af deres alsidighed, kan bruges i alle typer
arkitektoniske stilarter.

DET EKSTRA
Hudevad er kendetegnet ved det stramme og enkle
design, men der er byggerier, der kræver noget
helt andet end det. Det kan være alt lige fra den
klassiske søjleradiator over specielle løsninger til
sportsarenaer til radiatoren der skal ligge på loftet.
Vi er altid inden for rækkevidde og er behjælpelig
med at finde den rette løsning der passer til netop
din idé.
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En horisontal radiator på tværs af væggen, har længe været den klassiske dimension i boliger og bygninger verden over. Det betyder dog lang fra, at denne traditionelle dimension behøver at være dateret
på nogen måde. Nyskabning og innovation fra Hudevad giver dig en smuk alsidighed, hvor mulighederne i udseende og anvendelse sprænger rammerne, mens formen stadig holdes.
Hudevad design handler om at skabe mere end blot varme og opvarmning. Vores horisontale radiator
er ikke kun en kilde til effektiv varme, men en vigtig del af bygningens stil og udseende. En radiator,
der diskret og elegant harmoniserer med omgivelserne, for sammen at skabe en højere enhed og smukt
flow i rummet.
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I N T E G R A L H O R I S O N TA L
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INTEGRAL HORISONTAL
Smuk, enkel og tidløs designradiator med en helt
glat frontplade, let afrundende hjørner og åbne
sider og top.
Integral Horisontal benyttes både i private hjem,
private byggerier og offentlige institutioner, som
sygehuse, plejehjem ol. da den fås både med og
uden konvektorer. Integral Horisontal er dermed
nem at rengøre og sikrer en høj hygiejnestandard. samtidig med at den lever op til tidens designstandard uden at give køb på ydelse.
Højde 300, 400, 500, 600, 700 & 900 mm
			
Længde 400 til 2000 mm, i intervaller af 100 mm
			
Dybde 15, 60, 78, 100 og 159 mm
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P 5 H O R I S O N TA L

P5 HORISONTAL
Vores Hudevad P5 Horisontal er smal og enkel,
med glat front med den karakteristiske Hudevad
kant og er lavet i 2 mm tykt stål. De dybe modeller af P5 har lukkede sider, svejset stål, top
med en strømlinet effekt som giver luften mulighed for at cirkulere for maksimal effektivitet. P5
Horisontal er den perfekte kombination af design
og teknologi.
P5 Horisontal kan benyttes overalt, hvor man ønsker en stærk radiator med stor ydelse og et minimalistisk look.
Højde 320, 420, 520, 620, 720 & 920 mm
Længde 410 til 2020 mm, i intervaller af 100 mm
Dybde 35, 62, 102 og 160 mm
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FIONIA HORISONTAL
Hudevad Fionia Horisontal er en af vores bedst
sælgende horisontale radiatorer, Det er en en
smuk og enkel radiator, der passer i både private
og offentlige byggerier.
Fionia Horisontal har lukkede sider, den karakteristiske Hudevad kant samt en aftagelige rist
med vinklede lameller, så man ikke kan se ned i
radiatoren. Risten er nedfældet i radiatortoppen,
så den flugter med radiatorkanten. Dette giver et
roligt og klassisk udtryk, og formindsker samtidig
skader på risten. Risten kan tyverisikres.
Højde 320, 420, 520, 620, 720 & 920 mm
			
Længde 410 til 2020 mm, i intervaller af 100 mm
			
Dybde 62, 102 og 160 mm
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PLAN HORISONTAL
Hudevad Plan Horisontal er vores oprindelige
signaturradiator, hvor den første Hudevad Plan
forlod fabrikken tilbage i 1939. Plan Horisontal
har de senere år gennemgået en modernisering,
og er nu reintroduceret på markedet i nyt nutidig
design.
Plan Horisontal er lavet i 2 mm stål med den karakteristiske Hudevad kant på frontpladen, svejsede stållameller, der der flugter med radiatorkanten i toppen og lukkede sider. Lamellerne i
toppen sikre en god luftgennemstrømning for en
effektivt varmefordeling og gør radiatoren unik.
Plan er robust og udstråler stil og holdbarhed.
Højde 320, 420, 520, 620, 720 & 920 mm
Længde 410 til 2020 mm, i intervaller af 100 mm
Dybde 62, 102 og 160 mm
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S C H O R I S O N TA L
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SC HORISONTAL
Hudevad SC Horisontal er den perfekte varmekilde til moderne byggerier. Den er tilpas unik og
diskret på én og samme tid, og har et eksklusivt
look, der kan specialtilpasses på flere måder for
et helt igennem unikt produkt. Radiatoren blokerer ikke for lyset, da de smalle elementer er placeret vertikalt på top- og bund rør. Den er derfor
ideel til placering foran store vinduespartier og
på gangarealer, hvor lyset er i centrum.
SC Horisontal kan leveres til både væg og gulv,
hvor gulvmodellen er med indbyggede ben.
Højde 400-1000 mm i intervaller på 100 mm
			
Længde 80-3000 mm i intervaller på 40 eller 60
mm afhængig af elementafstand
			
Dybde SCE: 98 mm. SCD: 160 mm
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CLASSIC

CLASSIC
Hudevad Classic er en skandinavisk, sektionsinddelt radiator, der stammer helt tilbage fra
1930erne. Radiatoren er en æstetisk radiator
med et klassisk udseende, til moderne retroindretning og rum med personlighed.
Classic radiatoren kan benyttes i alle slags moderne byggerier og lever, på trods af sit klassiske og ”oldstyle” udseende, op til alle moderne
krav om effektiv varmeydelse. Classic kan leveres som væghægt og med flere mulige gulvmonterede løsninger.
Højde 300, 440, 500, 590, 740 og 990 mm afhængig af type
Længde Fra 30 mm - 4000 mm afhængig af type
Dybde 75, 125, 190 og 280 mm
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LST I PLUS

LST I PLUS
Hudevad LST I Plus er en sikkerhedsradiator, der
ofte benyttes i offentlige byggerier i lande, hvor
vandets fremløbstemperatur er høj. Radiatoren er
enkel og hurtig at installere. Kabinettet er monteret med sikkerhedsbeslag for at forhindre uautoriseret adgang til radiatoren, der er indkapslet
indeni - og for ekstra beskyttelse er den glatte
overflade behandlet med antibakteriel maling.
Standardfarven er hvid, RAL 9016, glans 70, men
kan leveres i alle RAL farver mod et farvetillæg.
Højde 500, 650 og 800 mm
Længde 650 - 2050 mm, i intervaller af 200 mm
Dybde 132 mm
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Mange vælger ofte Hudevad vertikale radiatorer på grund af det smukke design, funktionaliteten og
fordi de ofte harmonerer bedre med visse typer rum, end andre radiatorer formår. Vores vertikale radiatorer giver samtidigt mulighed for at montere knopper og håndklædebøjler, og er derfor også et elegant
og perfekt valg til brug på badeværelset, entréen og køkkenet.
En vertikal radiator fra Hudevad anvendes som oftest i lokaler og rum, hvor der ikke er megen plads.
Vores kunder vælger dem også til bygninger, hvor der er store vinduespartier, for at imødegå kuldebroer. Det er dog altid kun fantasien der sætter grænser, da vores minimalistiske design er med til at skabe
adskillige anvendelsesmuligheder for, hvordan og hvor du kan anvende radiatorer i byggeriet.
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INTEGRAL VERTIKAL

H U D E VA D R A D I ATO R D E S I G N

INTEGRAL VERTIKAL
Smuk, enkel og tidløs designradiator med en helt
glat frontplade, let afrundende hjørner og åbne
sider og top.
Integral Vertikal er en yderst stærk og tidløs radiator med et minimalistisk elegant udtryk og
med mulighed for installation uden konvektorer
indeni, får den samtidig topkarakterer inden for
rengøring og hygiejnestandarder. Kombinér den
med kroge eller håndklædeholder for at inddrage den i indretningen og udnytte pladsen og varmen.
Højde 1600, 1800 og 2000 mm
			
Længde 300, 400, 500, 600 og 700 mm		
Dybde 49, 78 og 101 mm
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P5 VERTIKAL

P5 VERTIKAL
Vores Hudevad P5 Vertikal er indbegrebet af stilrent design og pålidelig ydeevne og omfavner
det minimalistiske skandinaviske udtryk.
Vores Hudevad P5 Vertikal er smal og enkel,
med glat front med den karakteristiske Hudevad
kant og er lavet i 2 mm tykt stål. De dybe modeller af P5 har lukkede sider med en strømlinet
fordybning, der giver P5 Vertikal et helt unikt udseende. P5 Vertikal kan benyttes overalt, hvor
man ønsker en stærk radiator med stor ydelse og
et helt unikt look.
Højde 1620, 1820 og 2020 mm
Længde 355, 455, 555, 655 og 755 mm
Dybde 50, 79 og 102 mm
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FIONIA VERTIKAL

H U D E VA D R A D I ATO R D E S I G N

FIONIA VERTIKAL
Vores Hudevad Fionia Vertikal, er en af vores
mest solgte og måske også den radiator med det
mest simple udtryk med helt lukkede sider, vores Hudevad signaturkant på fronten og med mulighed for at montere en aftagelig toprist. Fiona
Vertikal har en stor strålevarmeevne og formår
at tilpasse sig hurtigt til meget skiftende temperaturer.
Standardfarven er hvid, RAL 9016, glans 70, men
kan leveres i alle RAL farver mod et farvetillæg.
Højde 1620, 1820 og 2020 mm
			
Længde 310, 410, 510, 610 og 710 mm		
Dybde 64, 79 og 102 mm
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PLAN XV VERTIKAL

H U D E VA D R A D I ATO R D E S I G N

PLAN XV VERTIKAL
Hudevad Plan XV Vertikal er en af vores mest
efterspurgte radiatorer, der med virkelig effektiv ydeevne og overraskende funktionalitet kan
udspille sin rolle i de helt store lokaler og bygninger.
Plan XV laves med flere radiatorer indeni og afsluttes med et enkelt og glat cover, der gør den
ideel til indbygning og tilpasning til udfordrende
lokationer, hvor man enten ønsker at skjule radiatoren eller fremhæve den, så den kan blive en
aktiv del af udsmykningen.
Højde 2000, 2200, 2400, 2500, 2600, 2800 mm
			
Længde 550, 650, 750, 850, 950, 1050, 1150 mm
		
Dybde 91, 116 og 173 mm
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SC VERTIKAL

SC VERTIKAL
Hudevad SC Vertikals smalle, flade vandfyldte
elementer er placeret vertikalt fra top til bund
og lader legende let solens lys og luft finde vej
ind i boligen. Hudevad SC Vertikal er egentligt
skabt for at skabe en ideel løsning til placeringer ved vinduer, smalle passager eller gange, og
andre steder, hvor der er pladsmangel - men SC
Vertikal er efterspurgt til mange andre lokaler på
grund af det unikke og smukke design.
SC modellerne kan også laves i både buede og
vinklede udgaver.
Højde 1100 - 2500 mm i intervaller på 100 mm
Længde 80 - 1200 mm i intervaller på 40 el. 60
mm afhængig af elementafstanden
Dybde SCE: 98 mm. SCD: 160 mm
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LST I PLUS VERTIKAL
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LST I PLUS VERTIKAL
Hudevad LST I Plus Vertikal er en sikkerhedsradiator, der ofte benyttes i offentlige byggerier i
lande, hvor vandets fremløbstemperatur er høj.
Radiatoren er enkel og hurtig at installere. Kabinettet er monteret med sikkerhedsbeslag for at
forhindre uautoriseret adgang til radiatoren, der
er indkapslet indeni - og for ekstra beskyttelse
er den glatte overflade behandlet med antibakteriel maling.
Standardfarven er hvid, RAL 9016, glans 70, men
kan leveres i alle RAL farver mod et farvetillæg.
Højde 2110 mm
			
Længde 560, 660 og 760 mm		
Dybde 132 mm
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Hudevad Lowline radiatorer er via vores kreative design med til at fremhæve rummets indretning og
tilpasser sig smukt til bygningens udseende. Lowline radiatorer har en fantastisk tilpasningsevne og er
den perfekte løsning til lokaler med store vinduespartier, da de med deres minimale højde ikke skærmer for udsigten.
Med en minimal højde på kun 200 millimeter er Hudevad Lowline radiatorerne på ingen måde til gene.
Hudevad Lowline er skabt som et supplement til vores andre radiatorserier Horisontal og Vertikal, for at
kunne lave et sammenhængende og harmonisk udtryk i de enkelte rum og bygninger.
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I N T E G R A L LOW L I N E
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INTEGRAL LOWLINE
Smuk, enkel og tidløs designradiator med en
glat frontplade, let afrundende hjørner og åbne
sider og top.
Integral Lowline ses både i private hjem, private
byggerier og offentlige institutioner og placeres
ofte foran større vinduespartier for at undgå kuldebroer. Det minimalistiske udseende med den
glatte frontplade og afrundede hjørner, gør den
let at rengøre og lever fuldt ud op til tidens designstandard uden at give køb på ydelse.
Højde 200 mm
			

Længde 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 mm

		
Dybde 102, 160 og 218 mm
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P 5 LOW L I N E

P5 LOWLINE
Hudevad P5 Lowline er smal og enkel, med en
helt glat frontplade og den karakteristiske Hudevad kant. Radiatoren er lavet i 2 mm tykt stål
P5 Lowline har lukkede sider, svejset stål, top
med en strømlinet effekt som giver luften mulighed for at cirkulere for maksimal effektivitet og er
den perfekte kombination af design og teknologi.
P5 Lowline kan benyttes overalt, men placeres
ofte foran vinduespartier eller hvor pladsen er
trang.
Højde 220 mm
Længde 1010, 1210, 1410, 1510, 1610, 1810, 2010 mm

Dybde 118, 176 og 234 mm
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F I O N I A LOW L I N E

H U D E VA D R A D I ATO R D E S I G N

FIONIA LOWLINE
Hudevad Fionia Lowline er perfekt til at forhindre kolde træk foran store vinduer. Radiatoren
er diskret og enkel i sit design og har en optimal
størrelse til anbringelse under vindueskarme.
Fionia Horisontal har lukkede sider, den karakteristiske Hudevad kant samt en aftagelige rist
med vinklede lameller, så man ikke kan se ned i
radiatoren. Risten er nedfældet i radiatortoppen,
så den flugter med radiatorkanten. Dette giver et
roligt og klassisk udtryk, og formindsker samtidig
skader på risten. Risten kan tyverisikres.
Højde 220 mm
			
Længde 1010, 1210, 1410, 1510, 1610, 1810, 2010 mm
			
Dybde 118, 176 og 234 mm
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S C LOW L I N E

SC LOWLINE
Hudevad SC Lowlines smalle, flade vandfyldte
elementer er placeret vertikalt fra top til bund og
lader legende let solens lys og luft finde vej ind
i boligen. Hudevad SC Lowline er den perfekte
løsning til placeringer ved vinduer, smalle passager eller gange, og andre steder, hvor der er
pladsmangel, og fåes i både vinklede og buede
- alt efter hvor de skal installeres. SC Lowline laves både som væghængt og som gulvmonmteret
på integrerede ben.
Højde 300 mm
Længde 80 - 3000 mm i intervaller på 40 el. 60
mm afhængig af elementafstanden
Dybde SCE: 98 mm. SCD: 160 mm

H U D E VA D R A D I ATO R D E S I G N
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PISO
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PISO
Hudevad Piso er en robust og kompakt lavkonvektor. Takket være den lave konstruktionshøjde
på maks. 280 mm, fungerer Piso godt i bygninger
med begrænset plads, men med store effektbehov. Piso har en ekseptionel høj ydeevne målt på
størrelse og tilbydes med med mange forskellige installationsløsninger, flere forskellige beslag
og kan derfor placeres under bænke, lofter, på
væggen og kan også benyttes som en almindelig
lowline radiator med forskellige ben-løsninger.
Højde 70, 140, 210 og 280 mm
			
Længde 800 - 4000 mm i intervaller på enten 100
eller 200 mm .
			
Dybde 67, 92, 123, 179 og 235 mm
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LK

LK
Hudevad LK er vores lavkonvektor lavet af profilerede stålrør. Radiatoren er høj kvalitet med en
smuk front og bagside, så den præsenterer sig
pænt fra begge sider. Det smukke ydre gør, at
der ikke er behov for hverken sider eller toprist.
Sammen med dens høje ydelsesniveau, gør det
LK ideel til placering foran store vinduespartier,
hvor man også vil kunne se radiatorens bagside.
Hudevad LK fåes i 2 højder og flere dybder for
en højere ydelse. Kan også installeres i konvektorgrav, under bænke eller lofter.
Højde 140 og 210 mm
Længde 800 - 2000 mm afhængig af type
Dybde 84 og 157 mm

H U D E VA D R A D I ATO R D E S I G N
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BÆNK
R A D I AT O R E R

Hudevad bænkradiatorer er en radiator kombineret med et funktionelt møbel. Denne symbiose - møbel
og radiator i ét – har vist sig at være et stort hit hos mange af vores kunder. Det er den perfekte måde,
hvorpå du opnår alle møblets funktioner kombineret med den varmeeffektivitet du har behov for, uden at
radiatoren behøver at være fremtrædende i din indretning.
Bænkradiatoren er et elegant og moderne møbel, der passer perfekt i entre, lobby og endda på badeværelset og er en af vores mangeperfekte løsninger, til at skabe elegant designharmoni i boligen.
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INTEGRAL BENCH

INTEGRAL BENCH
Hudevad Integral Bench er ikke blot en radiator, men også et smukt og elegant møbel. Her er
alle radiatordele, inklusive rør og ventiler skjult
i benene, så installationen er enkel at håndtere.
Samtidigt gør det også Integral Bench til en perfekt løsning til den minimalistiske livsstil, hvad
end det er til restaurant, skoleinstitution, sundhedsforvaltning, private bolig, eller firma. Kan leveres med flere muligheder for træbeklædning.
Standardfarven er grå, RAL 7022, glans 70, men
kan leveres i alle RAL farver mod et farvetillæg.
Højde 426 mm
Længde 1290 - 2090 i 200 mm intervaller

Dybde 228 mm
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NOVUS
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NOVUS
Hudevad Novus bænkradiator er efterspurgt i
mange offentlige rum, som eksempelvis hospitaler, skoler, kontorer og indkøbscentre. Med sine
symetriske linjer, smukke og funktionelle former uden konvektorer, som gør rengøringen til en leg
- finder Novus dog også finder vej til mange private boliger. Her harmonerer Novus bænkradiatoren perfekt med rummets indretning og design.
Har man store vinduespartier, er Novus også ideel som beskyttelse mod kuldebroer i både den
lave og høje udgave.
Højde 190 og 400 mm
			
Længde 1000, 1100, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800,
2000, 2200, 2200, 2400, 2500, 2600 og 2800 mm
		
Dybde 197, 259 og 321 mm
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PISO FORTIS

PISO FORTIS
Hudevad Piso Fortis er en stilfuld lavkonvektor,
der er velegnet til offentlige såvel som private
rum, især foran vinduer, hvor man ønsker stor
varmeydelse i kombination med et rent design,
der passer til bygningens samlede udtryk.
Bænkmodellen i højde 400 mm, kan ikke kun
bruges som en effektiv varmekilde, men også
som nyttig indretning.
Højde 190, 260, 330 og 400 mm
Længde 1000 - 3000 mm
Dybde 179 og 235 mm
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Under Andre Radiatorer finder du vores radiatorer der ikke lige passer ind i en gængs kategori,
radiatorer til et helt bestemt formål, radiatorer der er lidt ud over det sædvanlige eller blot radiatorer
der fremstilles på ren projektbasis i større antal.
Fælles for alle vores andre radiatorer er, at de kræver et godt håndværk og har mange arbejdsprocesser der ikke kan løses af maskiner, men skal igennem kyndige hænder for at blive til det endelige
Hudevad produkt.
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TUBE

TUBE
Hudevad Tube er den klassiske spiralrørsradiator. Radiatoren har det umiskendelige industrielle design, der fører tankerne hen på varehusog fabriksopvarmning i industritiden.
Hudevad Tube er lavet med elementer i svensk
kvalitetsstål, og den imponerer med kombinationen af ydelse, holdbarhed og simpelt design.
Ideel til opvarmning under glaspartier og loftsvinduer.
Ribbediameter 84, 108, 140, 156, 169 og 194 mm
Rørdiameter 33,7, 48,3, 60,3, 76,1, 88,9 og 114,3 mm
Længde 400 – 3000 mm
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HORIZON
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HORIZON MELLEMPLADER
Hudevad Horizon Horisontale mellemplader bruges til at skabe et kontinuerligt udseende, hvor
to eller flere Hudevad radiatorer er monteret
sammen og kan desuden bruges til at skjule rør
eller elektriske udtag. Mellempladerne har alle
en glat front og topplade og kan derfor benyttes
til alle typer Hudevad horisontale radiatorer.
.
Højde 300, 400, 500, 600, 700 & 900 mm.
			
Længde 0-1000 mm.
Længden skal angives ved bestilling.
			
Dybde Matchende den valgte model og type
Hudevad radiator
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TERRA

TERRA
Hudevad Terra gulvkonvektorer er velegnede til
steder med store glasfacader. De bliver ofte installeret i kommercielle og offentlige bygninger,
indkøbscentre, forhaller og foyer samt offentlige rum. De er også almindelige i beboelsesejendomme, hvor de bruges til at opvarme stuer, korridorer, entréer og havestuer / orangerier.
Gulvkonvektorer bliver, som ordet indikerer, installeret i gulvet og optager derfor ikke plads,
der er egnet til møbler, og forstyrrer ikke indretningen som traditionelle varmegivere kan gøre.
Gulvkonvektorens endelige udseende afhænger
af den synlige gulvrist. Vi har et stort udvalg af
riste i anodiseret aluminium, træ og rustfrit stål.
Hudevad Terra kan leveres både med og uden
ventilator.
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PROTECTOR
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PROTECTOR
Hudevad Protector er perfekt til brug i sportshaller , sports arenaer og gymnastiksale og klarer uden problemer udfordringer som statik og
pladsmangel. Hudevad Protector er slank, men
ekstremt robust og er let at integrere. Protector
kan laves i et utal af størrelser, så de enkelte moduler tilpasses projektet. RAL farve efter ønske.
Kan også leveres med løsninger til opbevaring.
Forplade højde 2000-2800 mm over gulv, yderligere højde ved den vinklede topafdækning.
Bemærk: Muligheder for andre størrelser
			
Længde per sektion 1000 mm med mulighed for
tilpasning .
			
Dybde 260 mm.
Bemærk: Muligheder for andre størrelse
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TILBEHØR

HUDEVAD TILBEHØR
Hudevad kan levere et meget varieret udvalg af
montagefittings til installation af radiatorer. Her
finder du blandt andet et stort udvalg af ventiler,
termostater og det meste du skal bruge til selve
installationen. Ønsker du radiatoren på ben eller
monteret med andre bæringer, kan vi også hjælpe her.
Derudover tilbyder vi et stort udvalg af tilbehørsprodukter til mange af vores radaitorer som
knopper, kroge, håndklædebøjler samt puder og
træplader til bænkradiatorer.
Vores komplette udvalg af montage- og tilbehørsprodukter finder du i Hudevad Prislisten.
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indretningen, understrege eller fremhæve en bestemt del af et interiør eller om radiatoren skal glide i baggrunden, gemmes i et møbel, bygges ind i
væggen eller have en funktion som f.eks. håndklædetørre eller fungere som garderobe.

Hos Hudevad er det vigtig for os, at vores produkter bliver en intrigeret del af brugerens hjem og
indretning. Vi er godt klar over, at en radiator ikke
står øverst på hverken arkitektens, indretningsdesignerens eller boligejerens ønskeliste, da radiatordesign langt hen ad vejen virkelig ikke er særlig
kønt og ofte er en af de ting i et byggeri, der skal
være der af ren nødvendighed. De fleste har derfor
et ønske om at gemme radiatoren langt væk

Design Living er for os brugen af et god design, der
passer ind alle steder, understreger den individuelle stil, indretning og interiør og er medvirkende
til at skabe den rette stemning – ja helt basalt et
dejligt hjem og byggeri at opholde sig i.

Hos os har vi valgt den tilgang, at radiatordesign
skal være mere end bare en varmekilde. Vi skaber radiatordesign med et enkelt og tidløst udtryk
med masser af valgmuligheder for former, størrelser
og farver og giver derved brugeren mulighed for at
vælge om radiatoren skal fungere som et blikfang i

Tendenser og modetøj skifter hvert eneste år og
derfor undgår vi hos os helt bevidst at designe
og producere produkter, der følger moden og de
gængse tendenser. Det enkle går aldrig af mode og
02
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produkt af kompromisløs kvalitet behøver kun at
blive indkøbt én gang. Vi anser vores produkter
for at være langsigtede investeringer. Hos os finder
du aldrig være en forårs- eller efterårskollektion, i
stedet tilbyder vi produkter med stort set livslang
holdenhed. Hos os er det vigtigt, at vores designs
også er smukke om 50 eller 100 år og derfor ikke
behøver at blive udskiftet, når diverse boligtrends
afløser hinanden, når boligens farver skal opdateres eller når andre installationer skal erstattes af
nye tidssvarende udgaver. Ofte holder vores radiatorer stadig, når bygningen hvori de er installeret er
klar til nedrivning!

alt, hvad der er mindre end fremragende i design,
kvalitet og håndværk, simpelthen er spild - ikke
bare af penge, men også af vigtige ressourcer.
Design Living handler for os helt enkelt om at skabe
smukt og funktionelt radiatordesign i verdensklasse, der underbygger og støtter op om bygningens,
lokalets eller rummets udtryk og sjæl og gør at de
mennesker der bruger vores produkter, føler sig
godt tilpas i omgivelser der skaber glæde og varme.

Vi lægger en meget stor værdi i vores produkters
ry for at bestå ”the test of time”, fordi vi mener, at
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Hos Hudevad møder du kompetent og engageret
rådgivning til de forskellige løsninger inden for designradiatorer. Vi har erfarne eksperter i arkitektog ingeniørrådgivning, som rådgiver om løsninger
med grobund i dansk designfilosofi, hvor kompromisløshed i forhold til kvalitetssikkert design er
nøgleordet.
Vi hjælper med at afdække konkrete ønsker og behov ved opstart af projekteringen og samarbejder
med arkitekter og ingeniører om at finde den rette
løsning der lever op til alle relevante krav. Ofte opstår der behov for at udvikle en helt speciel løsning
for at komme i mål med projektet og her er vi naturligvis med hele vejen og udarbejder prototyper,
mockups, tegninger osv. Ved større projekter holdes løbende opfølgningsmøder med de involverede parter, så alle arbejder mod samme mål.
02

Vi udarbejder alt relevant teknisk dokumentation
efter gældende regler samt dine behov og afholder
gerne undervisningsforløb for relevante medarbejder, hvis nødvendigt.
Vi rådgiver på verdensplan og kan med garanti
hjælpe dig med at komme i mål med radiatorer til
dit projekt med blik for både specielle løsninger,
funktionalitet, varmeoptimering samt bygningen eller rummenes æstetik.
Hudevad har foruden æstetik og høj kvalitet også
fokus på energieffektive løsninger og bæredygtigt
byggeri, da vi ønsker at tilbyde varmeløsninger, der
passer ind i moderne og fremtidssikrede bygninger,
med stort fokus på miljø, grøn energi og bæredygtighed.
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REDUCE
KLIMA OG GENANVENDLIGHED

og mindre CO2, hvilket i sidste ende er en fordel
for både miljøet og økonomien. Der er dermed også
mindre varmespild end ved andre tungere varmekilder.

Ude i verden kigger mange mod Danmark, når det
handler om udvikling af de fremtidige løsninger, der
skal være med til at redde vores fælles planet. Vi
har ressourcerne til at kunne sikre, at de løsninger, vi udtænker og udvikler, er både kvalitetssikre
og bæredygtige på alle planer. Derfor tror vi også
på, at Danmark skal være foregangsland og komme
med nogle af de vigtige omstillingsløsninger. Og vi
vil være med!

Samtidig er vores radiatordesign tidløst. Det betyder blandt andet, at selvom tidens trends, tendenser og mode kan medføre ændringer i bygningens
indretning og farver på væggene - så holder Hudevad radiatorerne sig som et tidløst dansk design,
der altid passer ind i byggeriet.

Energisektoren er nemlig et af de vigtigste områder. Og hos Hudevad findes både 100% genanvendelige produkter, samt en af de mest energieffektive løsninger til renovering af boliger og kontorer i
metropolerne.

STÅL ER ET BÆREDYGTIGT VALG
Stål er uden tvivl et ”tungt” metal at udvinde, men
det betyder ikke nødvendigvis at materialet er dårligt for miljøet og vores planet. Når stålet først er
udvundet, kan det genbruges om og om igen med
brug af ganske få ressourcer uden at forlade det
bæredygtige kredsløb. Det betyder at stålet ikke
forsvinder og kan genbruges igen og igen i fremtiden uden at miste dets egenskaber.

GRØN VARME
Intelligent produceret radiatoropvarmning er ikke
bare en energieffektiv og bæredygtig løsning. De
store overflader samt minimale indhold af vand gør,
at temperaturen hurtigt reguleres. En hurtig tilpasning til omgivelserne betyder lavere energiforbrug

Stål er hovedbestanddelen i størstedelen af vores
radiatorer og giver Hudevads produkter en lang
02
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REUSE
livscyklus. Holdbarheden sikrer, at selv i travle og
udsatte miljøer forbliver radiatorerne og dets design intakte. Ofte holder Hudevads radiatorer endda længere end selve byggeriet de er installeret i
og behøver sjældent at bliver udskiftet i hele bygningens levetid.
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Yderligere forsøger vi hele tiden at forbedre og optimere vores produkter for at spare på vores ressourcer og reducere vores produktionsaffald. Det
kan være gennem et nyt design der bruger tyndere stålplader eller re-design af en radiator, så den
kan produceres med mindre energiforbrug. På den
måde sparer vi på vores produktionsbudget og vi
reducerer vores forbrug af nye ressourcer.
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RECYCLE
VI GENBRUGER RESSOURCERNE

HVAD GØR VI ELLERS ?

Selv med den lange holdbarhed og levetid på vores radiatorer, kan alle vores radiatorer genbruges
100% efter brug og smeltes om til nye radiatorer
eller helt nye produkter.
Dette - f.eks. ved at returnere produkterne til vores
fabrik, så de kan indgå i nye radiatordesign - kan
spare vores atmosfære for yderligere Co2 påvirkning.

At arbejde med klimaet og vores nære miljøpåvirkninger er blevet til en vigtig del af vores DNA, så vi
kan sikre at vi også har en planet af give videre til
de kommende generationer. Ikke nok med at vi forsøger at optimere vores produktion, men vi har naturligvis også set på hvilke andre tiltag vi kan tage,
både nu og her og i fremtiden.

Alt overskudsmateriale fra vores fabrikker, f.eks.
afklip og udstansede stykker, samles, sorteres og
genbruges. De materialedele der ikke er en del af
det færdige produkt bliver derfor en del af vores
ståls ”circle of life” og kan ende på fabrikken igen
som ”nyt” materiale, klar til brug i produktionen igen.
De fleste lande er i dag rigtig dygtige til at genbruge stål og vi henstiller derfor til, at man ikke
transportere radiatorerne unødigt langt efter brug,
da dette kan have en negativ effekt på produktets
miljøaftryk.

Vi vil gerne kunne stå inden for, at vi rent faktisk
også leverer bedre og mere grøn varme og arbejder derfor kontinuerligt med disse punkter:
FOREBYGGELSE AF FORURENING

•
•
•
•
•
•
•

Sortering af alt affald
Vi minimerer brugen af plastik overalt – f.eks.
pakkes og sendes alle Hudevads produkter i
papkasser og pakkes ikke længere ind i plast.
Benytter LED belysning i hele virksomheden
Vores elektriske apparater er som minimum A++
Benytter kun elektriske trucks på vores lager
Samlede ugentlige leveringer til vores lagerførende kunder
Benytter maling uden tungmetaller
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VI TILFØJER LØBENDE NYE PUNKTER TIL VORES
”GRØNNE REGNSKAB” OG ARBEJDER KONTINUERLIGT MED FLERE OG NYE PROJEKTER OG TILTAG
DER KAN GØRE VORES VARME ENDNU MERE GRØN
OG HJÆLPE OS ALLE MOD EN MERE BÆREDYGTIG
OG MINDRE OPSLIDENDE BEHANDLING AF VORES
PLANET.
VORES PRODUKTER MEDVIRKER DERFOR OGSÅ
POSITIVT TIL DIT BYGGEPROJEKTS
DGNB-CERTIFICERING.

HOLDBAR BRUG AF RESSOURCER

•

•
•

•

•
•
•

Vores træpaller genbruges
Vi benytter kun FSC certificeret træ på vores
lager og til vores specialpaller
Vi bruger Fairtrade produkter, såsom kaffe, te,
kakao osv. i kantinen
Vi bruger kun miljømærkede rengøringsmidler
Vi bruger Svanemærket og FSC certificeret papir til alle vores tryksager

BESKYTTELSE AF NATUREN

•

BEKÆMPELSE AF KLIMAFORANDRINGER

•
•
•

•

Vi bruger bæredygtige IT-løsninger, dataløsninger og servere
Vi køber og bruger kun grøn el fra vedvarende
energikilder – det vil sige vores elforbrug er
100% CO2 neutralt.

Vi har minimeret vores flyrejser med mere end
65%
Når vi flyver, så CO2 kompenserer vi alle flyrejser
Per 1. januar 2022 bliver alle vores firmabiler
udskiftet til hybrid og vi formindsker derved vores CO2 udledning med 123g co2 per kørt kilometer.
Vi har fleksible arbejdsordninger og, hvor muligt, arbejder alle hjemmefra minimum 2 dage
om ugen, så kørsel minimeres

Her er vi i fuld gang med nye projekter på og
omkring virksomheden, hvor vi er ved at se på
opsamling af regnvand, anlæggelse af en biodiversitetshave og køb af flere kvadratkilometer
regnskov.

VI ER MEDLEM AF
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VI VAR HER I GÅR
Hudevad Radiatorfabrik så dagens lys i 1936 i den
lille by Hudevad, men blev grundlagt som en beslagssmedje tilbage i 1897. Vores Hudevad Plan
radiator blev produceret for første gang i 1938 og
har været en af byggestenene for alle fremtidige
Hudevad radiatorer. Den robuste følelse og det
umiskendelige Hudevad-look har ikke ændret sig
meget gennem årene og er et tegn på det stolte og
dedikerede håndværk, der altid har været en del af,
hvem vi er. I 2005 blev Hudevad købt af Danmarks
største radiatorproducent - Ribe Jernindustri
- og flyttede fra Hudevad til Ribe.

I oktober 2020 flyttede Hudevad Radiator Design
fra Ribe til Kolding, hvor nye kontorer, et stort lager
og en special Hudevad produktion blev indviet.
VI ER HER I MORGEN
Flytningen af vores produktion betød en genovervejelse af vore kendte Hudevad designs for at sikre, at Hudevad stadig opfylder morgendagens opvarmningskrav, og at kvalitet, form og funktion og
den specielle ”Hudevad følelse” stadig er der.
Det er vigtigt, at følelsen og det overordnede udtryk
af vores Hudevad radiatorer forbliver det samme,
selvom produktionsmetoderne ændres, og nogle
modeller får et lidt andet udseende. De store investeringer i produktion, lager og kontorer er en del
af vores fortsatte Hudevad-rejse fremover og sikrer, at vores smukke designradiatorer også er her
i morgen.

VI ER HER I DAG
Ribe Jernindustri lukkede i 2018, og Hudevad blev
solgt til britiske Stelrad Radiator Group. Fokus på
lønsomhed, strømlining og produktionsoptimering
er et vigtigt anliggende for Stelrad Radiator Group,
og derfor blev nye produktionsfaciliteter og nye
produktionsmetoder introduceret i 2020.
02

GIV OS ET RING
Vores salgsteam og kundeservice er altid klar til at
hjælpe, hvis du har brug for hjælp med vores produkter, med priser, leveringer osv.
VORES KUNDESERVICE ER ÅBEN
Mandag - Torsdag 8.00 - 16.00
Fredag 8. 00 - 14.00
Hudevad Radiator Design A/S
Ambolten 37
DK-6000 Kolding
Tel: +45 75 42 02 55
Mail: sales@hudevad.com
www.hudevad.com
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