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AduRad verkoopt en distribueert
Baufa design radiatoren,
exclusief voor Nederland en België.

Baufa is een van de top Duitse fabrikanten

Opvallend onopvallend !

van radiatoren. Baufa produceert al meer

Baufa maakt radiatoren die zich perfect

dan 50 jaar radiatoren van de hoogste
kwaliteit door continue ontwerp en
productietechniek te verfijnen.
Het productenpakket omvat een breed
scala aan maatvoeringen en ontwerpen.

laten integreren in elke omgeving en
interieur. Van rechthoekige tot vrijwel
elke ronde vorm en hoekuitvoering
worden precies op maat geproduceerd.

Monoplan
Baufa Monoplan is een sterke, robuuste,

Baufa biedt complete radiator oplossingen

volledig vlakke design radiator met een

zowel gericht op design als op kwaliteit

grote warmte capaciteit.

en functionaliteit.
Dit heeft over de loop der jaren maar
liefst 21 design awards opgeleverd!

Kenmerkend zijn de 2 mm dikke, gepolijste,
watergevoerde voorplaat en de brede
markante gesloten zijkanten.

Allplan
Baufa Allplan is een radiator die aan beide
zijden compleet vlak is zodat vervuiling,
bacteriën en stofophoping niet langer
een issue zijn. Uitermate geschikt als
toepassing in oplossingen waar hygiëne
centraal staat: zoals bijvoorbeeld in de
voedingsindustrie en zorgsector.

onopvallend
www.adurad.nl
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Verticale Baufa
radiatoren
Om in vrijwel alle situaties in
te passen wordt deze compleet
vlakke radiator gemaakt in een
hoogte van 300 mm tot 4000
mm en in een breedte van
slechts 220 mm tot 950 mm.
De gewenste hoogte is in stappen van 100 mm te bepalen.
De watergevoerde voorplaat
zorgt niet alleen voor een zeer
geringe diepte, maar ook voor
een groot stralingsaandeel.
Verticale Baufa radiatoren zijn
ideaal naast bijvoorbeeld
terrasdeuren, in de keuken of
entree. Een minimale ruimte
inname met een optimale
warmteafgifte.

Maatvoering
Baufa radiatoren hebben een absoluut unieke breedte en
hoogte maatvoering. Zowel horizontaal 4000 mm lengte als
verticaal 4000 mm hoogte, met een minimale breedte of
hoogte van 220 mm. Oplopend per 100 mm.
Bovendien is de diepte van Monoplan type ER slechts 32 mm.
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Renoveren
Welke kleur u ook wenst
Baufa radiatoren worden standaard geleverd in RAL9016. Echter alle andere RAL en
Sanitair kleuren zijn leverbaar.
Alle radiatoren doorlopen een hoogwaardig
en zeer uitgebreid afwerkingsproces zoals
we dat van Duitse producten gewend zijn.
Zo wordt in de laatste belangrijke fase de
grondlaag elektroforetisch aangebracht
en de radiator afgewerkt met een ovengedroogde poedercoating ingebakken bij een
luchttemperatuur van meer dan 200°C.

Aansluitmogelijkheden
Naast zijaansluitingen kan er ook gekozen
worden voor onder-, boven-, en achteraansluitingen. Met de combinatie van achteraansluitingen en een ingebouwd ventiel

Renovatie op maat
Door de grote aanpassingsmogelijkheid in
o.a. het bepalen van aansluitingen is het zeer
eenvoudig Baufa radiatoren te plaatsen op
bestaand leidingwerk.
De grootte, plaats en hartmaat van de aansluitingen zijn namelijk specifiek te bepalen.

creëert Baufa een geraffineerd minimalistisch design.

Ingebouwd thermostatisch
ventiel
Radiatoren van Baufa kunnen zowel aan
de zijkant als door de frontplaat voorzien
worden van een ingebouwd thermostatisch
ventiel waar de radiatorthermostaat op
aangebracht kan worden.
Een radiator met een aangebracht thermostatisch ventiel door de frontplaat is
uitstekend in een nis te plaatsen en blijft
daarbij makkelijk bedienbaar.
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Oogstrelend
Duurzaam
Kiezen voor radiatoren van Baufa is
met zekerheid kiezen voor perfecte
kwaliteit, unieke duurzaamheid en
een oogstrelende eenvoud.
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Monobad

Elektrische radiatoren

Baufa Monobad is de monoplan of

Baufa radiatoren zijn ook leverbaar met een

allplan radiator voorzien van 1 of meer

elektrisch element. Een mooie oplossing

watergevoerde handdoekdragers

voor elke badkamer, living of keuken.

aangebracht op vrijwel iedere gewenste

Voordeel is dat elke leefruimte op een

hoogte. Uitstekend toepasbaar in zowel

snelle manier apart verwarmd kan worden.

sanitaire ruimtes als in keukens.

Indien de cv niet meer inschakelt geven

De handdoekdrager kan ook op wens op

uw elektrische radiatoren in combinatie

een horizontale radiator aangebracht

met een centrale verwarming nog juist

worden. Voordelen zijn dat de handdoek

wel warmte in die vertrekken waarin u

voor de radiator hangt in plaats van over

dat nog wel wenst .

de radiator, zodat de warmtecapaciteit
niet wordt belemmerd.
Kortom een eenvoudig te onderhouden
radiator met een grote warmtecapaciteit
en stralingswarmte.
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Tailor-made

Gebogen radiator

Tussenpanelen

Een elegante “tailor-made” oplossing.

Baufa radiatoren kunnen tot een lengte van

Monoplan in de gewenste vorm, zowel

4000 mm uit één stuk gemaakt worden.

inwendig als uitwendig gebogen

Zijn echter langere lengtes gewenst, dan
kunnen er tussenpanelen aangebracht wor-

Hoekradiator

den om een doorlopend optisch effect te

Uitstekend geschikt voor met name de

verkrijgen. Het zogenaamde uitvullen heeft

uitbouw en erker. Er zijn hierbij meerdere

als voordeel dat minder diepe radiatoren

hoeken te maken in de radiator, zowel

nodig zijn en een betere warmte verdeling

een binnen- als een buitenhoek.

ontstaat. Tussenpanelen zijn ook leverbaar
in rechte-, gebogen- en hoekvorm.
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Functioneel
Compact en ruimtelijk
Baufa Monoplan is de meest compacte
en vlakke radiator. Door de direct watergevoerde voorplaat wordt ruimte bespaard
en onstaat een optimale doorloop.
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Design
Tijdloos design
Baufa maakt radiatoren die onopgemerkt
opgaan in hun omgeving. Stralend wit of
in trendkleuren, altijd in harmonie met
het interieur.
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BAUFA Monoplan®

Type ER / EK

Type DR / C / DK

Type DR / C / DK
comfort

950

720
620
520
420
320

300 - 4000

220

300 - 4000

Lengte
300 mm, oplopend per 100 mm, tot 4000 mm

Doorsnede Type ER

Hoogte

(achterzijde)

220, 320, 420, 520, 620, 720, 950 mm

Goed zichtbaar zijn de

Bouwdiepte

watergevoerde voorplaat en

ER 32 mm

brede gesloten zijkanten

EK 43 mm
DR / C / DK 95 mm
TK / TK1 / TK2 / TK3 166 mm
950

720

620

520

420

320

220
Lengte

220, 320, 420, 520, 620, 720, 950 mm
Hoogte
300 mm, oplopend per 100 mm, tot 4000 mm
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Perzikenpad 15
2292 BL Wateringen
Nederland
T +31 (0) 174 293 170
F +31 (0) 174 290 031
M +31 (0)6 23 608 505
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