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Обігрівачі UDEN-S® - гармонія стилю, тепла та затишку
Якою ви бачите сучасну систему опалення? Безперечно, вона повинна бути зручною і доступною, економічною
в роботі, надійною і водночас стильною і елегантною. Всі ці якості ідеально поєднують в собі енергозберігаючі
®
обігрівачі UDEN-S .
Згадайте, ви точно їх вже десь бачили. Може, в будинку близьких друзів, може, в дитячому садочку або школі
вашого малюка, а, можливо, на стінах улюбленого кафе. Ось уже 15 років ми даруємо тепло і красу сотням
тисяч наших клієнтів по всій Україні. Наші панелі обігрівають квартири і приватні будинки, об'єкти соціальної
сфери та комерційної нерухомості.
За цей час настінні і стельові моделі, теплий плінтус і дизайн-обігрівачі встигли гаряче полюбити не тільки в
Україні. Вони також підкорили серця жителів Німеччини, Австрії, Італії, Великобританії, Естонії, Польщі,
Болгарії, Латвії, Білорусі, Румунії, Угорщини, Словенії, Ірландії.
Обладнання UDEN-S® ламає шаблонне уявлення про те, яким має бути опалення, і відкриває безмежний простір
для реалізації найсміливіших ідей. Втілюйте їх в життя разом з дизайнерськими обігрівачами - справжнім
ексклюзивом, який стане стильним і незамінним елементом будь-якого інтер'єру, будь то маленька міська
квартира, солідний офіс чи респектабельний ресторан.
Давайте створювати тепло та затишок разом - з нами тепло та красиво!
З любов'ю, ваш UDEN-S

Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Лукреція» в інтер'єрі

®
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Енергозберігаючі обігрівачі UDEN-S® - це більше 180 моделей безрідинних електричних панельних обігрівачів
потужністю від 100 до 1500 Вт. Вони відрізняються дизайном, розмірами, технологією монтажу, але мають
спільні яскраві переваги в порівнянні з іншими системами опалення та ідеально підходять для основного або
додаткового обігріву приміщень, в яких люди знаходяться впродовж тривалого часу.

Як працюють обігрівачі UDEN-S

®

В основу роботи обладнання UDEN-S® закладений принцип прямого нагріву приміщення (немає котлів, котелень, труб,
насосів і звичного теплоносія). М'які промені тепла, потрапляючи на поверхню стін, підлоги і різних предметів,
поступово їх прогрівають. Завдяки взаємному обміну теплом між нагрітими предметами прогрівається і повітря. В таких
умовах ми відчуваємо себе набагато комфортніше, ніж при конвекційному опаленні, а в оплаті економимо до 60%!

Унікальний теплоакумулюючий склад
Металокерамічні і керамогранітні обігрівачі UDEN-S® різні за конструкцією і технологією виробництва, але мають одну
спільну рису - унікальний натуральний теплонакопичувач у їх складі.
У металокерамічних обігрівачах - це
керамічна плита, отримана шляхом
напівсухого пресування під високим тиском,
з нагрівальним елементом всередині.
Завдяки цьому ми отримуємо більш
рівномірний розподіл тепла на поверхні і
відмінні фізичні властивості: високу
міцність, електроізоляцію,
пожежобезпечність, дуже низьке
вологопоглинання, чітку форму і естетичний
вигляд (товщина обігрівача всього 14 мм).
Зверху панель захищає металевий корпус.
Обігрівачі починають випромінювати тепло
вже через 5 хвилин після ввімкнення, а
завдяки теплонакопичувачу залишаються
теплими до 1,5 години, обігріваючи
приміщення без витрат електроенергії!
Керамогранітні обігрівачі - це монолітні
опалювальні панелі з щільністю каменю і
відмінними теплоакумулюючими
властивостями (випромінюють тепло через
20 хвилин після ввімкнення і залишаються
теплими протягом 3-4 годин без витрат
електроенергії). Вони надміцні, зносостійкі,
довговічні і абсолютно екологічні: у
виробництві використовуються тільки чисті
матеріали, які при нагріванні не виділяють
шкідливих речовин. Нагрівальний елемент
всередині захищений чотиришаровою гідроі електроізоляцією, що гарантує безпечне
використання панелей.
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Керуємо системою опалення: комфорт + економія
Обігрівачі UDEN-S® управляються за допомогою терморегуляторів (термостатів), що реагують на температуру повітря в
приміщенні. У кожну кімнату встановлюється один терморегулятор, який керує роботою опалювального обладнання, що
знаходиться в ній (це може бути як одна панель, так і кілька). Якщо мова йде про обігрівачі «універсал», укомплектовані
шнуром живлення з вилкою, то, як правило, кожен з них підключається за допомогою індивідуального розеткового
термостата (він вставляється в розетку, а в нього – вилка панелі).

Терморегулятор забезпечує:
встановлення індивідуальної температури в кожному приміщенні;
істотну економію електроенергії - система опалення автоматично вмикається і вимикається, не витрачаючи зайві
кіловати (при правильному розрахунку середня тривалість роботи системи становить не більше 5-7 годин на добу
за опалювальний період);
підтримання мінімальної температури при тривалій відсутності людей в приміщенні (функція антизамерзання) дуже зручно у випадку із заміськими дачними будиночками або на час відпусток і відряджень, адже зниження
температури на 1 °С призводить до зниження споживання електроенергії на 5-7%;
перерозподіл потужності обігрівачів - система опалення у всьому будинку буде вмикатися каскадно, а не
одночасно, що зменшить навантаження на мережу;
автоматизацію роботи всієї системи опалення або окремих обігрівачів.
Використовуючи з панелями UDEN-S® програматори, які вмикають їх тільки у потрібний час або через необхідні
інтервали часу, ми отримуємо додаткову економію електроенергії (до 20-30%), максимально комфортний мікроклімат і
напрочуд просте управління температурою в приміщенні.
З системою опалення UDEN-S® можна використовувати будь-які механічні, електромеханічні, електронні
програмовані терморегулятори, «мобільні» терморегулятори (для UDEN «Універсал»), реле часу, системи
управління «Розумний будинок» і т.п.
Терморегулятори, які використовують в монтажі наші технічні фахівці і які давно пройшли перевірку на наших об'єктах:
SEITRON TM 001M, terneo vt, HEAT PLUS TOP FLOOR M6.716, HEAT PLUS iTEO4.

Автоматичний
програмований
тижневий
терморегулятор
HEAT PLUS TOP
FLOOR M6.716

Розетковий терморегулятор
terneo rz

Сенсорний програмований
тижневий терморегулятор
HEAT PLUS iTeo4

Електромеханічний
терморегулятор
SEITRON TM 001M

Електромеханічний терморегулятор
SEITRON TM 001M в інтер'єрі
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Керуємо системою опалення: комфорт + економія
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(розетковий)

Знайомтеся, це наша новинка - бездротовий розетковий терморегулятор з дистанційним керуванням UDEN-TW! Ми так
довго шукали ідеальний терморегулятор для додаткового опалення, що вирішили самі втілити його в життя! Його головна
особливість - термодатчик вмонтований безпосередньо в дистанційний пульт, на дисплеї якого відображаються задана і
поточна температура. Це дозволяє легко і зручно регулювати комфортний температурний режим саме там, де вам дійсно
необхідно.

Чому саме UDEN-TW?
1. Висока точність управління роботою підключених обігрівачів
Завдяки вбудованому в дистанційний пульт термодатчику ви отримуєте бажану температуру в потрібному вам
місці.
2. Зручність в експлуатації
Просте керування терморегулятором за допомогою дистанційного пульта, який передає сигнал на відстань до
40 м. Розміщуйте пульт у зручному для вас місці за допомогою отвору для кріплення на стіну чи ніжкипідставки для настільного положення.
3. Енергонезалежна пам'ять
Терморегулятор має незалежну пам'ять, і в разі відключення живлення всі налаштування (задана
температура, одиниці виміру) збережуться в пам'яті пристрою.
4. Легке підключення
Для підключення досить вставити вилку обігрівача в блок-розетку і просто задати температуру за допомогою
пульта.
5. Універсальність
Одним пультом можна керувати відразу кількома
обігрівачами, які знаходяться в одній кімнаті.

У поєднанні з обігрівачем UDEN-S® комплектації
«Універсал» (зі шнуром і вилкою) терморегулятор
забезпечує правильну роботу обігрівача, коректну
температуру в кімнаті та економію електроенергії!

МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ
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Настінні панельні обігрівачі з дистанційним управлінням
Ми не втомлюємося піклуватися про ваш комфорт, удосконалюючи нашу продукцію для максимально зручного її
використання. Економічність і практичність - ось головний девіз нашої нової лінійки металокерамічних обігрівачів.
Настінні панелі комплектації «Універсал» з вбудованим терморегулятором і дистанційним управлінням - це
унікальна технологія, що дозволяє максимально легко, точно і зручно створювати затишний мікроклімат у вашому
приміщенні!

Що ми отримуємо?
џ

Необхідний температурний режим у потрібному місці. Вмонтований в пульт термодатчик відображає на його
дисплеї поточну і задану температуру повітря.

џ

Легке підключення з можливістю під'єднання на один пульт кількох панелей в кімнаті.

џ

Управління мікрокліматом з будь-якої точки приміщення.
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ширина
довжина
товщина
V обігріву:
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МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ
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Настінні панельні обігрівачі
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Комплектація
В яких випадках застосовують «універсали»?

«Стандарт»
(без шнура і вилки)

«Універсал»
(зі шнуром і вилкою)

Якщо ви з якоїсь причини не хочете встановлювати
стаціонарну систему опалення (наприклад, в орендованих
квартирах або офісах).
Як додаткове джерело тепла у вже опалювальних
приміщеннях.
Для обігріву невеликих кімнат, коли немає сенсу в
додатковому монтажі.

UDEN «Універсал» - це настінний панельний обігрівач UDEN-S®, в комплект якого входить шнур живлення (довжиною 2 м) з
електричною вилкою.

МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ
Ніжки-підставки для обігрівачів – зручно та красиво!
На стінах немає місця для обігрівачів? Або просто шукаєте «мобільний» обігрівач, який легко перенести
®
з кімнати в кімнату? Ніжка-підставка для опалювальних панелей UDEN-S за 1 хвилину перетворить їх з
настінних у підлогові.

Ніжка-стійка для
обігрівача UDEN-S
Розміри:
Матеріал:
Колір:

450х210х13 мм
метал
білий

Ніжка-підставка для обігрівача
UDEN-S універсальна
Розміри:
Матеріал:
Колір:

260х150х20 мм
метал
білий

Стельові панельні обігрівачі
Ідеальний варіант для опалення об'єктів комерційної нерухомості (магазини, торгові центри, склади,
вокзали, АЗС тощо) або локального обігріву приміщень.
Обігрівачі кріпляться безпосередньо до стелі або монтуються в профіль «армстронг». Від настінних
моделей вони відрізняються способом кріплення і температурою поверхні (90 ±5 °С), що обумовлено
їх розміщенням.
Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення:

450-525 Вт
220-230 В
594 мм
594 мм
14 (35) мм
20-25 м3
8-10 м2
90±5 °С
8,0 кг
стельовий
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МЕТАЛОКЕРАМІЧНІ ОБІГРІВАЧІ
Теплий плінтус

Теплий плінтус - енергозберігаючий обігрівач з теплонакопичувачем і металевою поверхнею. Від настінних і
стельових моделей він відрізняється розмірами, потужністю і способом встановлення. Та головна його особливість у способі обігріву приміщень. Встановлений вздовж холодної стіни, він безпосередньо її прогріває (темперує). Тепле
повітря просушує стіни і повільно піднімається вздовж них, створюючи теплову завісу, яка не дозволяє холоду
потрапляти в приміщення. Прогріті стіни позбавляються від надмірної вологи, менше проводять тепла назовні і самі
починають випромінювати тепло. Таким чином, усувається проблема холодних вогких стін, кутів, утворення
конденсату, грибка і цвілі.

Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення:

90-105 Вт
220-230 В

135-157 Вт
220-230 В

180-210 Вт
220-230 В

130 мм
498 мм
14 (35) мм
3,5-5 м3
1,4-2 м2
80±5 °С
2,0 кг
настінний

130 мм
750 мм
14 (35) мм
5-7,5 м3
2-3 м 2
80±5 °С
3,0 кг
настінний

130 мм
998 мм
14 (35) мм
7,5-10 м3
3-4 м2
80±5 °С
3,5 кг
настінний

Заощаджуйте час на установці, адже всі елементи легко монтуються, з'єднуючись між собою, і через
терморегулятор підключаються до електромережі. У стандартну комплектацію плінтуса входять 2 бічні заглушки
і декоративна муфта.
БІЧНА
ЗАГЛУШКА

ТИЛЬНА СТОРОНА

Г-ПОДІБНЕ КРІПЛЕННЯ
Г-ПОДІБНЕ
КРІПЛЕННЯ

БІЧНА
ЗАГЛУШКА
ДЕКОРАТИВНА
МУФТА
ДЕКОРАТИВНА МУФТА
,
ЗАКРИВАЄ МІСЦЕ З ЄДНАННЯ ДВОХ ТЕПЛИХ ПЛІНТУСІВ УДЕН

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Сlassic
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(Класік)

Хочете зробити дизайн вашого інтер'єру яскравішим і виразнішим?
Підкресліть всі його переваги разом з однокольоровими обігрівачами цієї серії!
Просто виберіть відповідну модель і замовте колір серед представленого асортименту
фарб. Додаткові кольори обговорюються індивідуально, відповідно до каталогу RAL Classic.

Настінні обігрівачі

Теплий плінтус

Стельові обігрівачі

Дизайнерські обігрівачі мають ті ж технічні характеристики, що й стандартні моделі.
Вартість* вказана вже з урахуванням фарбування або нанесеного малюнка.
* При замовленні кольору, якого немає серед асортименту фарб в наявності, можливі коригування в ціні
обігрівача.

Асортимент фарб в наявності (за каталогом RAL Classic)***
Глянцеві фарби

Матові фарби

При виготовленні панелей UDEN-S® використовується екологічно
чиста технологія порошкового фарбування. Вона забезпечує хороші
експлуатаційні характеристики покриття, його міцність,
довговічність, відсутність запаху при нагріванні. Пофарбована
поверхня легко витримує температурні перепади і повністю
пожежобезпечна.
Зверніть увагу: кольори, представлені в каталозі, можуть відрізнятися
від фактичних через особливості передачі кольору при друкові. З
приводу фактичного кольору проконсультуйтеся з представником
UDEN-S®.

** Код фарби за каталогом кольорів RAL Classic

*** Коди фарб кожної моделі (за каталогом кольорів RAL Classic) – зліва від фотографії панелі.
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Allegro
(Аллегро)

Ніжність пастельних відтінків і енергія яскравих жовтих, зелених, червоних кольорів - з дизайн-обігрівачами цієї
серії так легко взимку помріяти про літо, теплі вечори чи сонячне море. Вони створять атмосферу невимушеності і
посилять кольорові поєднання у вашому інтер'єрі.

Айриш

Капучино

Латте

Тирамису

Карамель

Фраппе

Зебра

Гранатовый
браслет

Бордо

Лондонский
туман

Галактика

Антрацит

моделі UDEN-700

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Allegro
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(Аллегро)

Бразилия

Виардо

Радуга

Амарант

Закат

Шафран

Кантри

Берилл

Индиго

Лагуна

Турмалин

Сапфир

моделі UDEN-700
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Allegro
(Аллегро)

Мармелад

Майами

Милос

Мохито

Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 «Мохито» в інтер'єрі

Маджента

Кюрасао

моделі UDEN-700

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image
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(Імідж)

Дивовижні, витончені дизайн-обігрівачі цієї серії стануть гідною прикрасою навіть найвишуканішого інтер'єру. Адже
кожен малюнок на такому обігрівачі - це авторська ручна робота, ексклюзив, якому немає аналогів у світі.

Квадро

Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 «Квадро» в інтер'єрі

Лимон

Меркурий

Апельсин

Вятское
кружево

Батерфлай

Сомалийская
ночь

Атакама

Ванила

Розпис і всі малюнки на дизайн-обігрівачах UDEN-S® виконуються тільки вручну, тому можуть несуттєво відрізнятися один від
одного на двох однакових моделях продукції.

моделі UDEN-700
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image

(Імідж)

Тихий вечер

Медуза

Древо жизни

Менди

Слава Украине

Возрождение

Рассвет

Оберег

Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Оберег» в інтер'єрі

моделі UDEN-700

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image
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(Імідж)

Невесомость

Тиффани

Нимфалида

Тиша

Лукреция

Саламандра

Яблоко
Ньютона

Рок-н-ролл

Нэттис

Сафари

Вишневый
сад

Летиция

моделі UDEN-700
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image

(Імідж)

Весна

Феерия

Лилу

Анабель

Сирена

Папоротник

Ремани

Бамбук

Серебряные
нити

Нежность

Шарм

Осень

моделі UDEN-700

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image
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(Імідж)

Голубой
лотос

Соната

Блюз

Джаз

Времена года

Данаида

Любопытство

Неразлучники

Вечерняя
роса

Ариэль

моделі UDEN-700

Ирландское
кружево

Золотая
лилия
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image

(Імідж)

Журавель

Фанк

Диско

Електро

Хащі

Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 з ручним розписом «Хащі» в інтер'єрі

Ізабелла

Аквамарин

моделі UDEN-700

Журавлині
квіти

Флористика

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image
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(Імідж)

Аргентум

Панельний дизайн-обігрівач УДЕН-700 «Аргентум» в інтер'єрі

Аннапурна

Еверест

Анастейша

Поцілунок

Аурум

Лотос

Барабулька

Луфар

моделі UDEN-700
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image

(Імідж)

Субира

Аданна

Муремб

Ейфелева
вежа

Мрія

Єлисейські
поля

Легкість

моделі UDEN-500

Танок

Джон

моделі UDEN-700

Пол

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image
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(Імідж)

Простір

Вектор

Нескінченність
Модель:
Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення:

UDEN-500
405-472 Вт
220-230 В
475 мм
800 мм
14 (35) мм
20-25 м 3
8-10 м 2
80±5 °С
10,0 кг
настінний

моделі UDEN-500

Модель:
Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення:

UDEN-500D
405-472 Вт
220-230 В
350 мм
975 мм
14 (35) мм
20-25 м3
8-10 м2
80±5 °С
8,0 кг
настінний

Масаи
Панельний дизайн-обігрівач, триптих УДЕН-500Д та УДЕН-700
«Вічність» в інтер'єрі

Кристалл

Спокій

Шелест

моделі UDEN-500D

Надія

Віра

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image Kids
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(дитяча серія Імідж)

ло
теп
Безпечне ків
для малю

Улитка Лида

Ежик

Мексиканцы

Панельний дизайн-обігрівач з ручним розписом «Ежик» в інтер'єрі

Кошки-Мышки

Трусишки-зайки

моделі UDEN-700

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image Kids
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(дитяча серія Імідж)

ло
теп
Безпечне ків
для малю

Казаки

Маленькая фея

Рафик

Овечки-акробаты

Олаф и Свен

Теремок

Кошкин дом

Чуни-Муни

Маленькая волшебница

моделі UDEN-700

Совушка

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image
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(Імідж)

Сони

Модель:
Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення:

Пушистики

Рыжики

UDEN-500K
405-472 Вт
220-230 В
594 мм
594 мм
14 (35) мм
20-25 м 3
8-10 м 2
80±5 °С
9,0 кг
настінний

дизайн-обігрівач УДЕН-500К з ручним розписом «Мэрилин» в інтер'єрі

Мэрилин

Элизабет

Одри

Чарли

Элвис

Шон

моделі UDEN-500К
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image

(Імідж)

Смотри

Думай

Твори

Листопад

Харлей

Любовь-морковь

Жираф

Созвездие

Создание

Солнце

Модель:
Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення:

UDEN-500K
405-472 Вт
220-230 В
594 мм
594 мм
14 (35) мм
20-25 м3
8-10 м2
80±5 °С
9,0 кг
настінний

Станьте автором
свого унікального
обігрівача!
Просто запропонуйте власний
малюнок, оформлення чи кольорову
гаму, а наші дизайнери із
задоволенням допоможуть втілити
вашу оригінальну ідею в життя!

Ровер

Уверенность

моделі UDEN-500К

Ковбой
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ серія Image

(Імідж)

Авокадо

Вишні

Інжир

Мандарин

Арчи

Рио

моделі UDEN-500К

Птичкивеселушки

Лазурит

Марципановый
домик

Модель: UDEN-300
Номінальне споживання:
Номінальна напруга:
Розміри (з кріпленнями):
ширина
довжина
товщина
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Температура поверхні:
Маса:
Спосіб встановлення: настінний

моделі UDEN-300

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ Поліптихи
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Поліптихи - дизайн-обігрівачі, що складаються з кількох частин, пов'язаних спільною ідеєю або сюжетом, стилем виконання чи
єдиною кольоровою гамою. Залежно від кількості складових, вони називаються диптихами (2 елементи), триптихами (3),
квадриптихами (4), поліптихами (5 і більше елементів).
Опалювальні модулі поліптихів можуть мати різні потужності, форми і варіанти розташування відносно один одного, стати
центральним елементом інтер'єру або підкреслити інші акценти в приміщенні. Приміщення, які опалюються такими дизайнобігрівачами, претендують на індивідуальність і унікальність, а також говорять про достаток і тонкий смак їх господаря.
Потужність, розміри і ціни на поліптихи UDEN-S®
Кількість гріючих модулів може бути різною, на ваш вибір. Відповідно до цього змінюється загальна потужність обігрівача і його
ціна.
Наприклад, в квадриптиху «Африка» (дивіться на ст. 32), гріючим елементом може бути тільки найбільший обігрівач (праворуч,
із зображенням дерева), а інші модулі - декоративними, які доповнюють його. У цьому випадку загальна потужність квадриптиху
складе 0,7 кВт. Той же принцип застосовується при виборі будь-якого іншого поліптиху. Все залежить від потужності, яка
необхідна для кімнати, де він буде розміщений, і від побажань замовника.
Кількість складових будь-якого поліптиху можна збільшувати або зменшувати, варіювати з кольорами, малюнками, розмірами і
потужністю. Наші менеджери і дизайнери допоможуть підібрати обігрівач, який найкращим чином доповнить ваше приміщення,
створить в ньому атмосферу тепла, краси і затишку.

Ціна на кожну модель обговорюється індивідуально, залежно від потужності та кількості елементів.

Городок

Диптихи (2 модулі)

8 марта

Потужність диптиху: 1 кВт
Потужність диптиху: 1,4 кВт

Украина

Панно на металі
«Слава Украине»
в дерев'яній рамці
300*320 мм

Потужність диптиху: 0,7 кВт
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ Поліптихи

Триптихи (3 модулі)

Атлантида

Ирисы

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Грация

Пробуждение

Потужність триптиху: 1,5 кВт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

Мелодии

Осенний блюз

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Потужність триптиху: 1,3 кВт

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ Поліптихи
Тендітна лілія

Гірська долина

Потужність диптиху: 1 кВт

Потужність диптиху: 1,4 кВт
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Натхнення

Потужність диптиху: 1,0 кВт

Крылатая история

Панельний дизайн-обігрівач з ручним розписом, диптих УДЕН-500К та УДЕН-500Д «Крылатая история» в інтер'єрі

Потужність диптиху: 1 кВт

Вічність

Потужність триптиху: 1,7 кВт

Триптихи (3 модулі)

Подих весни

Потужність триптиху: 2,1 кВт

Тріо

Потужність триптиху: 2,1 кВт
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ Поліптихи
Хипстеры
Створіть поліптих
власного
дизайну!
Ми підтримуємо ваше
прагнення до індивідуальності!
Зробіть ваш інтер'єр унікальним
і неповторним, обравши свій
сюжет, який буде гармонійно
виглядати саме
у вашому приміщенні!

Потужність триптиху*: 1,5 кВт

Колыбельная

Запропонуйте свій малюнок,
оформлення або кольорову гаму,
а ми з радістю втілимо вашу
ідею в життя.
* потужність поліптихів, якщо всі
елементи гріючі.

Потужність триптиху: 1,5 кВт

Квадриптихи (4 модулі)

Сон

Потужність квадриптиху: 2,4 кВт

Насолода

Потужність квадриптиху: 2 кВт

Африка

Потужність квадриптиху: 1,3 кВт

Жизнь

Потужність квадриптиху: 2 кВт

КЕРАМОГРАНІТНІ Специфікація
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ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

Специфікація камінів
Модель
№
1

2

3
4

5

6

7

8
9

Найменування
параметрів
Номінальна
споживча
потужність, Вт
Номінальна
напруга
живлення, В

КЕН-400

КЕН-500d

КЕН-500К

КЕН-500

КЕН-600

КЕН-700

КЕН-900

КЕН-1000

КЕН-1000 d

КЕН-1400

315-367

387-450

387-450

387-450

495-577

630-735

855-998

900-1050

900-1050

1260 -1470

220-230

220-230

220-230

220-230

220-230

220-230

220-230

220-230

220-230

50

50

50

50

50

50

50

50

550х550х35

975х350х30

600х600х30

785х460х30

970х460х30

1200х470х40

1400х520х40

6-8

8-10

8-10

8-10

10-12

12-14

15-20

20-25

20-25

20-25

25-30

80±5

80±5

80±5

80±5

54

54

54

тривалий

тривалий

тривалий

Частота, Гц
Габаритні
розміри
(ДхВхТ), ±5 мм
Рекомендована
площа
приміщення
(м2) при висоті
2,5 м, не
більше
Об’єм
приміщення,
який
обігрівається,
м3, не більше
Робоча
температура
поверхні, °С,
не більше
Ступінь захисту
(ІР)
Номінальний
режим роботи

КЕН-1600

КЕН-1800

220-230

220-230

220-230

50

50

50

50

1200х600х40

1600х520х40

1800х60х40

2000х600х40

2200х600х40

16-18

18-20

18-20

24-28

30-35

40-45

45-50

45-50

60-70

80±5

80±5

80±5

80±5

80±5

80±5

80±5

80±5

54

54

54

54

54

54

54

54

54

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

Специфікація рушникосушарок
Найменування параметрів

Модель
Ролл

Кватро

Оптіма

Гранд

Слім

Cпоживча потужність, Вт

131-152

167-194

302-352

356-415

302-352

Напруга живлення, В

220-230

220-230

220-230

220-230

Габаритні розміри (ВхШхГ), ±5 мм

480х30

Частота, Гц
Рекомендована площа приміщення (м 2)
при висоті 2,5 м, не більше
Об’єм приміщення, що обігрівається, м3,
не більше
Робоча температура поверхні, °С,
не більше
Ступінь захисту (IP)
Номінальний режим роботи

625х365х30 785х460х30 970х460х30

220-230
985х35х30

50

50

50

50

50

1-2

1-2

2-4

2-6

2-4

1-3

1-3

5-10

5-15

5-10

60±5

60±5

60±5

60±5

60±5

54

54

54

54

54

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

тривалий

Ніжки для керамогранітних обігрівачів

Розміри, ±5 мм:
Матеріал:
Маса:
Колір:

590 мм х 270 мм х 30мм
залізо
2,0 кг
чорні або беж

590 мм х 280 мм х 30мм
залізо
2,0 кг
чорні або беж

Придбайте настінний обігрівач разом з ніжками та
отримайте можливість використовувати його
портативно. Насолоджуйтесь м'яким теплом у будьякому куточку будинку!
Для моделей КЕН-500, КЕН-600, КЕН-700, КЕН-900
використовують ніжки розміром 470Х280Х30мм.
Для моделей КЕН-500К, КЕН-1000 використовують
ніжки розміром 590Х270Х30мм, які органічно
поєднуються з керамогранітними обігрівачами.
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КЕРАМОГРАНІТНІ ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

Керамогранітні дизайн-обігрівачі - це енергозберігаючі опалювальні панелі і справжня знахідка для
любителів нестандартних дизайнерських рішень. Їх оригінальні форми, текстури і вручну виконаний декор стануть
невід'ємною частиною будь-якого, навіть найвишуканішого інтер'єру, вигідно підкреслюючи ваш неповторний стиль.
Кольорова палітра обігрівачів має м'які природні кольори, хоча деякі відрізняються яскравими дизайнерськими
акцентами. Будь-який обігрівач можна придбати в запропонованих відтінках. Замовлення обігрівача в іншому
кольорі обговорюється індивідуально.

Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів
«кораловий»

«полуничний»

«малиновий»

«родоніт»

«винний»

«кавовий»

«какао»

«шоколадний»

«теракотовий»

«червоне золото»

«персиковий»

«рудий»

«медовий»

«мілітарі»

«хакі»

«горіховий»

«м'ятний»

«нефритовий»
Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних
партіях можуть відрізнятися від представлених у
каталозі. Щодо фактичного кольору
проконсультуйтеся з представником UDEN-S®

КЕРАМОГРАНІТНІ ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ
Кольорова палітра керамогранітних дизайн-обігрівачів
«малахітовий»

«оливковий»

«смарагдовий»

«бірюзовий»

«лазуровий»

«аквамариновий»

«онікс»

«джинс»

«денім»

«кварцевий»

«бузковий»

«меланж»

«мармуровий»

«попелястий»

«опал»

«графітовий»

Зверніть увагу: відтінки кольорів обігрівачів у різних партіях можуть відрізнятися від представлених у
®
каталозі. Щодо фактичного кольору проконсультуйтеся з представником UDEN-S
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КЕРАМОГРАНІТНІ
ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

«Гобеленова колекція»

Поверхня керамогранітного обігрівача може імітувати будь-який природний камінь, фактуру дерева, глини, тканини,
шкіри, сліди потертостей, старовину, бути матовою, глянцевою, структурованою та мати різні форми і розміри.

Текстури обігрівачів «Гобеленової колекції»

текстура «Гранж»

текстура «Ізморозь»

текстура «Філігрі»

текстура «Холст»

текстура «Космос»

поверхня «Глянець»

Обігрівачі «Гобеленової колекції» вражають різноманітністю рельєфних малюнків і гладких поверхонь. Їх текстури
відповідають назві обігрівача і можуть бути виконані в одному з кольорів згідно з представленим асортиментом фарб
керамогранітних дизайн-обігрівачів.
Декор кожного обігрівача виконаний вручну, тому дві однакові, на перший погляд, моделі мають незначні відмінності, а
малюнки не повторюються один в один.

КЕРАМОГРАНІТНІ
ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

КEN-500
785/460/30 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
23 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий/настінний
3

2

Набережный квартал

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
785/460/30 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
23 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий/настінний
3

2

Звезда Алатырь

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
790/520/40 (300) мм
387-450 Вт
20-25 м
10-12 м
40 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2
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Притяжение

Шиповник

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

Колекція
«Поезія в камені»

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
785/460/30 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
23кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий/настінний
3

2

Синички

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
785/460/30 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
23кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий/настінний
3

2

Римляне

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
785/460/30 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
23кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2

Неповторне поєднання текстури керамограніту і гравюри. Відтиски і візерунки на
камені як прекрасне нагадування про вічну красу оточуючого Всесвіту.

КЕРАМОГРАНІТНІ
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«Дитяча колекція»

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

Котенок Гав

ло
теп
Безпечне ків
для малю

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
565/640/35 (205) мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
31 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2

Степаныч

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-400
500/620/35(120) мм
315-367 Вт
15-20 м
6-8 м
28 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2

Феликс

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
830/540/40 (100) мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
33 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2

Спайк

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
556/610/35 (200) мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
29 кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2

Котофей

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
485/830/40 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
28 кг
будь-який (на замовлення)
настінний
3

2

Хоббитон

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
840/540/35 (115) мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
42кг
будь-який (на замовлення)
підлоговий
3

2

Прості, впізнавані персонажі і образи розписані умілими майстрами вручну.
Вони - джерело радості для малюка і м'якого екологічного обігріву дитячої кімнати.

КЕРАМОГРАНІТНІ

Колекція
«Поезія в камені»

ДИЗАЙН-ОБІГРІВАЧІ

Жасмин

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

3

2

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-400
550/550/35 мм
315-367 Вт
15-20 м
6-8 м
22 кг
будь-який (на замовлення)
настінний
3

2

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-500
485/810/30 мм
387-450 Вт
20-25 м
8-10 м
26 кг
будь-який (на замовлення)
настінний
3

2

Гарбузова господиня

Ветер

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

Жизель

Хлоя

КEN-600
525/855/30 мм
495-577 Вт
25-30 м
10-12 м
26,5 кг
будь-який (на замовлення)
настінний
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КEN-600
965/470/30 мм
495-577 Вт
25-30 м
10-12 м
32 кг
будь-який (на замовлення)
настінний
3

2

Модель:
Розміри, ±5 мм:
Номінальна напруга:
V обігріву:
S обігріву при h=2,5:
Маса:
Колір:
Спосіб встановлення:

КEN-600
975/465/30 мм
495-577 Вт
25-30 м
10-12 м
31,5 кг
будь-який (на замовлення)
настінний
3

2

Керамогранітний дизайн-обігрівач КЕН-700 «Гарбузова господиня» в інтер'єрі

Керамогранітні обігрівачі під замовлення
Якщо вам сподобалася якась модель обігрівача, але ви бачите її дизайн (форму, колір чи малюнок) трохи по-іншому або ж хочете
замовити керамогранітний обігрівач за власним ескізом - сміливо пропонуйте свій варіант, а ми спробуємо його реалізувати. Ціна і
термін виконання таких замовлень обговорюються індивідуально.

ПРО ДИЗАЙН
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Зображення улюбленого малюнку, візерунка, героя, предмета, що прикрашає ваш інтер'єр, символу або
логотипу компанії - все, що ви любите, цінуєте, все, що змушує вас знову і знову переживати яскраві
емоції і викликає душевне тепло, може бути втілене в ручному авторському розписі дизайн-обігрівачів
®
UDEN-S .
Дивіться, як ми реалізували найоригінальніші ідеї наших клієнтів, а тепер - власників не тільки економної
системи опалення, а й унікального витвору мистецтва, створеного виключно для них!
Нам під силу практично все - оригінальні малюнки, вигадливі візерунки, найрізноманітніші стилі, техніки і
види графіки.
Використовуйте теплі панелі як елемент вашого фірмового
стилю, замовивши нанесення логотипу компанії. Це
нестандартне, красиве і воістину тепле рішення. Фірмовий
логотип сприяє створенню іміджу в очах партнерів і
клієнтів, формуючи позитивне ставлення до вашої компанії.
Такі обігрівачі стануть неповторним елементом у створенні
дизайну інтер'єру офісного приміщення і завершальною
ноткою у формуванні єдиного корпоративного образу.
Дизайн-обігрівач «Решимость»
виконаний з використанням елементів
«полігон-арт» - одного з найцікавіших
стилів у графічному мистецтві

Дизайн-обігрівач
«Дом тепла»

Дизайн-обігрівач з
логотипом органного залу
м. Дніпро

Дизайн-обігрівач
«Интер»

Популярні серед наших українських і зарубіжних партнерів і так звані «теплі прапори». Красиво, стильно і
дуже патріотично, чи не так?

Дизайн-обігрівач
«Британия»

Дизайн-обігрівач
«Норвегия»

ПРО ДИЗАЙН
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Улюблений сервіз клієнтки «Вишенька» в українському стилі і опалювальна техніка із зображенням його
орнаменту, майстерно виконаного дизайнером, доповнюють інтер'єр кухні і привносять національний колорит в
сучасну квартиру.

Дизайн-обігрівач
«Вишневый сад»

Дизайн-обігрівач «Вишневый сад»
на кухні замовниці

Фігурки «Риба Роббі» і «Серце» з колекції відомого німецького художника Томаса Хоффмана, роботи якого є
основою декору вітальні замовниці.

Малюнок рибки на настінному дизайн-обігрівачі триптиху створений за мотивами авторської фігурки. Він, як і
розпис витонченої картини диптиху на металі із зображенням серця, - доповнення до обігрівача і сюрприз для
клієнтки від наших дизайнерів.

Збільшені фрагменти дизайнобігрівача «Оперетта»

Ми реалізуємо і дитячі мрії.

Оригінал малюнку, надісланий
батьками маленької
замовниці, із зображенням
її улюбленої героїні з
мультфільму «MonsterHigh» - Оперети.

Дизайн-обігрівач
«Оперетта»

Дизайн-обігрівач вище був виконаний за
індивідуальним замовленням для кімнати
семирічної дівчинки, що захоплювалася
мультфільмом «Школа монстрів».
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КЛІЄНТИ ПРО НАС

Шульга Василь Дмитрович, м. Канів, 13.12.2016 р.

Наталія Остапенко, м. Генічеськ, 23.11.2016 р.

В'ячеслав Шершун, 03.11.2016 р.

Віталій, 03.09.2015 р.
* В цитатах відгуків збережена авторська орфографія і пунктуація

КЛІЄНТИ ПРО НАС
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Шагунов Микола, смт Талалаївка Чернігівської обл., 30.12.2015 р.

Ірина Карачевцева, м. Харків, 18.08.2015 р.

Вікторія, м. Київ, 18.05.2015 р.

Ірина, 23.02.2015 р.

Світлана Касьянова, м. Київ, 25.05.2015 р.

Нам важливий кожен відгук, адже саме завдяки вам ми вдосконалюємось і розвиваємось.
Надсилайте свої відгуки про обігрівачі і роботу нашої компанії на info@uden-s.ua
Будемо раді бачити вас серед наших клієнтів!

ТОВ «УДЕН-УКРАЇНА»
вул. Заміська, 5А, м. Кропивницький, 25014
тел.: +38 068 300-79-36; +38 099 027-20-98
sales@uden-s.ua

З ПИТАННЯМИ СПІВПРАЦІ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:
Відділ розвитку дилерської мережі в Україні
+38 068 300-79-36
+38 099 027-20-98

sales@uden-s.ua
2021-2022

Відділ ЗЕД
+38 095 563 34 99

