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NOVA GLASS
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineţii nu sunt incluşi şi trebuie comandaţi separat, la cerere.
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DESIGNER RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
 Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite in locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168 

**   When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

NOVA GLASS

For more images, see next pages. Găsiţi mai multe imagini, în paginile următoare.

01

05

02

06

03

07

04

08 09 10

Elements/Elemenţi:
70x11mm

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 5.5 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06 page 177

7
bar

Factory pressure test/ 
Presiune de probă: 7 bar 

S1 S2

Hydraulic connections
for vertical version/ 
Conexiuni hidraulice 
versiune verticală**

Hydraulic connections
for horizontal version/ 
Conexiuni hidraulice 
versiune orizontală**

S5 S6 S7S3 S4

®

***   NOVA PMIX2 GLASS and NOVA PMIX 2 MIRROR are the electric version of NOVA with glass and mirror. Please order accordingly. 
    NOVA PMIX2 GLASS si NOVA PMIX2 MIRROR sunt modelele electrice ale radiatorului NOVA cu imagine si cu oglinda si trebuie comandate 

         cu aceste denumiri. 

An exquisite radiant design, NOVA GLASS’s tubes are concealed behind a work of art (of 
your choosing) painted on a panel of glass. A mirror can be affixed in lieu of artwork. It is 
available horizontally or vertically, in any colour with three mirrored finishes (clear, grey 
and bronze) and is fitted with a 6mm safety glass backing. Also, it can be accessorized 
with one or more towel bars placed where the client wishes.

NOVA GLASS este un radiator splendid, elemenții sunt inteligent ascunși în spatele unui panou 
personalizat cu o imagine spectaculoasă, de orice culoare, cu orice imagine sau chiar cu o 
oglindă clară, gri sau bronz. Orice interior poate fi completat cu un radiator original NOVA 
GLASS, eficient și puternic, disponibil în variantă orizontală sau verticală și chiar electric. Toate 
radiatoarele au sticlă securizată de 6 mm și sunt ideale pentru orice cameră. De asemenea, 
poate fi accesorizat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosoape.

Code/
Cod

Finish / 
Finisaj

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greu-
tate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=50ºC Δt=60ºC electric***

mm mm mm pcs kg l W W W W

N
O

VA
 

G
LA

SS

NO1200*06V9010ST

RAL 9010 
white/
alb*

1200 420 1170 6 19,20 4,30 274  522  627 600
NO1500*06V9010ST 1500 420 1470 6 23,90 5,20 341  652  782 600
NO1800*06V9010ST 1800 420 1770 6 28,50 6,20 409  781  937 900

N
O

VA
 

M
IR

RO
R NO1200*06V9010GLMI 1200 420 1170 6 19,20 4,30 274  522  627 600

NO1500*06V9010GLMI 1500 420 1470 6 23,90 5,20 341  652  782 600
NO1800*06V9010GLMI 1800 420 1770 6 28,50 6,20 409  781  937 900

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
The mentioned code is for hydronic version. | Codul menționat este pentru versiunea hidraulică.
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Our image glass radiators spread heat through beautiful 
images, becoming the canvas of a painter or the support of 
your life impressions. Our RADOX glass or mirror radiator 
becomes a design object that personalizes your room, a 
perfect and unique item. You can choose from our large 
image gallery–free of charge, or you can bring your favorite 
images, which will capture forever on the radiator your desired 
image. For more image ideas, you can take a look at www.
shutterstock.com. There are more than 350 million images 
available for sale. The chosen image must be in digital format  
(jpg, tif, eps), minimum resolution 300 dpi, 15MB+ in size and 
depending on the height and width of the radiator a minimum 
2500px is required on the small side. Photos taken on most 
smartphones are not good enough quality. When choosing an 
image please remember the shape of the radiator. Images will 
be cropped to fit. In all cases, the client will receive visual proof 
of the application on the radiator, and only after approval, the 
order is confirmed.

As image provider, the customer is responsible for complying 
with applicable copyright, privacy etc. regulations.  

Radiatoarele RADOX personalizate cu sticlă NOVA GLASS și 
COMBI GLASS, răspândesc căldura prin intermediul unor imagini 
spectaculoase sau fotografii ale unor momente dragi din viața 
voastră. Radiatorul nostru cu sticlă este un produs funcțional, cu 
un randament termic foarte bun, însă și un element unic de design 
care vă va personaliza camera. Aveți posibilitatea să alegeți din 
galeria noastră mare de imagini – în mod gratuit, sau ne puteți 
trimite imaginile preferate, care vor însufleți pentru totdeauna 
radiatorul cu imaginea dorită. Pentru mai multe idei de imagine, 
puteți să aruncați o privire pe www.shutterstock.com, unde există 
mai mult de 350 de milioane de imagini disponibile de vânzare. 
Imaginea selectată trebuie să fie în format digital (jpg, tif, eps), 
rezoluție minimă 300 dpi, dimensiune de 15 MB + și, în funcție de 
înălțimea și lățimea radiatorului, minim 2500 pixeli sunt necesari 
pentru partea mai îngustă a radiatorului. Fotografiile realizate 
cu majoritatea telefoanelor smart nu au calitatea necesară 
acestei proceduri. Atunci când alegeți o imagine, rețineți forma 
radiatorului. Imaginile vor fi tăiate pentru a se potrivi. În toate 
situațiile, clientul va primi o dovadă vizuală a imaginii așa cum 
va fi pusă pe radiator și numai după aprobare, comanda va fi 
confirmată.

Ca furnizor de imagini, clientul este responsabil pentru 
respectarea reglementărilor aplicabile privind drepturile de autor, 
confidențialitate etc.

02 Nova Glass
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Image glass radiators | Radiatoare cu sticlă



57

DESIGNER RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

* For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 168
 Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite in locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 168 

**   When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

NOVA GLASS with mirror Available vertically  or horizontally, NOVA Glass can also have three mirrored finishes (clear, grey and bronze)
NOVA GLASS cu oglindă Disponibil în variantă verticală sau orizontală, NOVA GLASS poate avea și 3 finisaje de oglindă : clară, gri sau bronz.
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Image gallery for NOVA GLASS, horizontal version. 
Galerie de imagini pentru NOVA GLASS, versiune orizontală.
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