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Віла Fracanzan Piovene
Orgiano
Фабрика Campo Di Calore, на якій виробляються біметалічні дизайн-радіатори Royal Thermo, знаходиться
в місті Орджано (Італія). Це старовинне місто засновае в 1412 році і розташоване на мальовничій рівнині біля підніжжя 
Берійскіх пагорбів, між Вероною і Венецією. Головною визначною пам'яткою Орджано є Вілла Fracanzan Piovenе - 
унікальний пам'ятник архітектури, що охороняється ЮНЕСКО. Вілла оточена найкрасивішим ландшафтним парком з 
довгими прогулянковими алеями, що потопають у зелені живоплоту, величних кипарисів і численних оливкових дерев. 
Побудована в 1710 році за проектом архітектора Франческо Mуттоні вілла довгі роки була визнаним центром культурного 
і ремісничої життя міста.

Завдяки численним майстерням, розташованим в господарських приміщеннях вілли, тут протягом багатьох століть 
формувалася своя особлива школа ремісничого виробництва.

Продовжуючи багатовікові традиції лиття металів, закладені італійськими ремісниками в середині минулого століття, 
фабрика Campo Di Calore стала центром виробничого процесу італійського концерну Faral - одного з визнаних експертів 
і лідерів ринку, яка зробила в 1966-му році переворот в побутовому опаленні, першим в світі почавши випускати литі 
алюмінієві радіатори. Вікові традиції, багаторічний досвід роботи, вузькоспеціалізована спрямованість виробництва, 
новітнє, що не має світових аналогів обладнання і машинні комплекси, новаторські запатентовані технології та 
революційні дизайнерські рішення дали можливість Royal Thermo Campo Di Calore створювати унікальний модельний ряд 
преміальних дизайнерських радіаторів, розрахованих на ексклюзивного споживача.
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ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМИ 
РЕВОЛЮЦІЯ ПОТУЖНОСТІ

ABSOLUTBIMETALL®
Ексклюзивні біметалеві дизайн-радіатори
для будь-яких систем опалення

Над створенням біметалевих дизайн-радіаторів з колекцій PIANOFORTE, PIANOFORTE TOWER і BILINER працювали 
кращі інженери Італії. В основу кожної моделі лягли передові інноваційні технології і унікальні надійні матеріали, 
поєднання яких дозволило домогтися виняткових характеристик кожного виробу. Закладений елемент кожного 
радіатора виготовлений з високоміцної вуглецевої сталі, яка відрізняється підвищеною корозійною стійкістю і 
експлуатаційною надійністю. Завдяки цьому дизайнерські біметалічні радіатори PIANOFORTE, PIANOFORTE TOWER 
і BILINER можна встановлювати в будь-яку систему опалення від невеликого заміського котеджу до сучасного 
багатоповерхового бізнес-центру.

Абсолютний запас міцності забезпечується за рахунок зварювання вертикального і горизонтального колектора 
методом WR-welding на найсучаснішому обладнанні. Це гарантує 100% відсутність взаємодії теплоносія з алюмінієвим 
сплавом.

Застосування повністю сталевих закладних елементів гарантує надійну роботу радіаторів в будь-яких теплових 
системах, навіть з хімічно агресивними теплоносіями, і в екстремальних умовах з тиском до 200 атмосфер.

Абсолютну надійність з’єднання секцій радіаторів забезпечують ніпеллі, виготовлені зі сталі марки DD13 найбільшим 
італійським виробником Gruppo Elle S.r.l. Міжсекційні прокладки від лідера європейського ринку VITO RIMOLDI SPA 
виготовляються з сучасного, екологічно чистого матеріалу з додаванням бавовни і силікону, не містять азбесту, 
гарантують надійність радіатора і виключають межсекцонние протікання. 

Така увага до кожної деталі дозволяє Royal Thermo відповідати найвищим стандартам якості і надавати абсолютну 
гарантію на радіатори - 25 років.

Патенти

При виробництві радіаторів Royal Thermo використовується ретельно продумані поєднання матеріалів і новітніх 
технологій.

Ми гарантуємо всім своїм клієнтам високотехнологічну продукцію (20 міжнародних патентів)
з видатними теплотехнічними, міцними і гідравлічними характеристиками.

Запатентований ексклюзивний дизайн PIANOFORTE. Патент № 144024
Асиметричне, елегантне розташування секцій, що нагадує клавіші рояля в русі.

Підвищена потужність, технологія POWERSHIFT. Патент № 122469
Додаткове оребрення на вертикальному колекторі секції збільшує тепловіддачу радіатора на 5%.

Технологія 3D Heating
Унікальна конструкція приладу з асиметричним розташуванням секцій забезпечує ефект 3D Heating, збільшуючи 
тепловіддачу радіатора на 5% за рахунок фронтальних конвективних вікон.HEATING

76

25 років
гарантії



Мелодія тепла

PIANOFORTE

  Радіатори з колекції PIANOFORTE повторюють класичну конструкцію фортепіанної 
клавіатури в русі і наповнюють простір музикою живого тепла.

Створення кожного радіатора відбувається в особливій творчій атмосфері.
У цехах високотехнологічного виробництва виповнюється фортепіанна

музика італійських композиторів, надихаюча майстрів
на створення справжніх шедеврів мистецтва опалення PIANOFORTE.

Нікола Піллони, технічний директор Royal Thermo:

«Створюючи PIANOFORTE, ми виконуємо
       свій кращий твір».



Ексклюзивний біметалічний 

дизайн-радіатор PIANOFORTE

Музика тепла

Ефект чергування секцій з різними кутами нахилу відтворює конструкцію 
фортепіанної клавіатури в русі. Наповнюючи простір теплом
і підкресленою аристократичністю, радіатор PIANOFORTE формує новий погляд 
на прилад опалення, перетворюючись з надійного джерела обігріву в вишуканий 
арт-об’єкт. Унікальна конструкція приладу з асиметричним розташуванням секцій 
забезпечує ефект 3D Heating, збільшуючи тепловіддачу радіатора на 5% за рахунок 
фронтальних конвективних вікон. А завдяки запатентованій технології POWERSHIFT 
повітря при русі вздовж секції нагрівається максимально ефективно. 

Три базових кольори колекції: глибокий чорний - Noir Sable, вишуканий білий -
Bianco Traffico і шляхетнний срібний - Silver Satin з дизайнерської палітри
FUTURA AKZONOBEL (Нідерланди) дозволяють втілити абсолютно будь-яку 
дизайнерську задумку.
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PIANOFORTE
Noir Sable 
Строгість і виразність чорного кольору, настільки 
незвичного в оформленні радіаторів, задає 
новий стиль опалювальних приладів. Глибокий і 
таємничий чорний колір в інтер’єрі відтіняє і задає 
рамки, формуючи особливо вишуканий образ.

У поєднанні з незвичайною формою, що повторює 
клавіші фортепіано в русі, радіатор чорного 
кольору стане яскравим дизайнерським об’єктом 
в інтер’єрі.

Мірний рух клавіш виростає в цільну мелодію 
тепла, струнку по силі емоцій і формі, немов 
опера «Аїда».
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PIANOFORTE
Bianco Traffico
Застиглі в русі клавіші фортепіано, втілені
у вишуканому білому кольорі, додають легкості 
вигляду приладу.

Поєднання чітких форм, плавності клавіш, 
крихкості і суворості білого кольору створюють 
цікавий контраст: подібно до «Травіати», чиста 
і зворушлива мелодія тепла звучить чуттєво і 
сильно.



PIANOFORTE. Silver Satin 
Виконаний в благородному срібному кольорі, дизайн-радіатор
PIANOFORTE постає в новому образі. Обволікуючий сатиновою м’якістю, 
глибокий срібний пом’якшує строгість ліній і металу, надаючи вигляду 
приладу елегантність і спокій.

Поєднуючись з будь-якими відтінками існуючого інтер’єру, радіатор 
кольору «венеціанського мармуру» ідеально впишеться в навколишній 
простір.

Мелодія тепла у виконанні PIANOFORTE Silver Satin звучить лаконічно, 
стримано і велично, наповнюючи простір божественними
і чарівними звуками капели Ave Maria Laudi.  
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Ексклюзивний біметалічний
дизайн-радіатор
PIANOFORTE TOWER

Ритми мегаполісу

Створюючи цю колекцію радіаторів, дизайнери Royal Thermo 
надихалися відомими на весь світ хмарочосами Манхеттена, що 
віддзеркалюється в бездоганному дизайні приладів опалення. 
Також як і елегантні висотки, велично ширяючі серед хмар, 
створюють яскравий образ сучасного мегаполісу, радіатори 
опалення займають особливе місце в інтер’єрі будь-якого 
приміщення.

При фарбуванні радіаторів з колекції PIANOFORTE TOWER 
використовуються три класичні кольори: чорний - Noir Sable, 
вишуканий білий - Bianco Traffico і шляхетний срібний - Silver Satin 
з дизайнерської палітри FUTURA світового лідера порошкових 
покриттів AKZONOBEL (Нідерланди).
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PIANOFORTE TOWER. Silver Satin
Якою б не була комбінація кольорів в інтер’єрі, срібний колір обов’язково 
підкреслить всі переваги оточення, додавши їй витонченості і 
шляхетності.

Арт-радіатор PIANOFORTE TOWER в вишуканому срібному кольорі, що 
нагадує собою хмарочос, що ніби пірнає в повітрі, виграшно розставить 
акценти на потрібних зонах приміщення. А органічне поєднання 
потужності, функціональності і стилю в опалювальному приладі 
обов’язково порадує всіх цінителів комфорту і високої якості життя.

1918

PIANOFORTE TOWER. Noir Sable 
Концептуальний чорний колір в інтер’єрі, як правило, виконує функцію 
фону, дозволяючи акцентувати увагу на самих важливих деталях в 
приміщенні. Але чорний арт-радіатор PIANOFORTE TOWER сам стає 
головною його домінантою, перетворюючись з функціонального 
опалювального приладу в оригінальний арт-об’єкт.

Асиметричний порядок секцій радіатора додає динаміку всій конструкції 
і символізує пульсуючий ритм великого міста, підкреслюючи, з одного 
боку, індустріальний, а з іншого - вишуканий характер інтер’єру.
Такий радіатор ідеально впишеться в обстановку в стилі лофт
або хай-тек.



PIANOFORTE TOWER. Bianco Traffico
Класичний білий радіатор PIANOFORTE TOWER ідеально підкреслює 
енергійний темперамент великого міста. Прямі лінії, продумана геометрія 
форм і лаконічність конструкції передають особливий настрій мегаполісу і 
задають тон всьому інтер’єру приміщення.

Будучи ідеальною основою для будь-яких кольорових акцентів, збільшуючи 
їх яскравість і візуально розсовуючи межі простору, безперечно білий 
опалювальний прилад гідний стати обов’язковим атрибутом урбаністичного 
інтер’єру, в якому допустимо втілення найсміливіших дизайнерських 
фантазій.
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Енергія тепла

BILINER

Радіатори з колекції BILINER втілили в собі самі передові технології,
неабиякий дизайн і висока якість виконання.

Обтічна аеродинамічна форма в поєднанні з екстремальною швидкістю нагріву роблять їх 
справжніми «суперкарами» серед радіаторів. Створюючи ці опалювальні прилади, інженери і 

дизайнери високотехнологічного виробництва в Орджано
надихалися дизайном престижних італійських спортивних автомобілів,

які заслужено вважаються одними з кращих в світі.



Надпотужний біметалічний
дизайн-радіатор BILINER

Бездоганний аеродинамічний дизайн

Часом здається, що все, що можна було придумати з радіатором, вже придумано.
Але інженери і дизайнери Royal Thermo доводять, що все найцікавіше ще попереду. 
Повністю біметалічний дизайн-радіатор BILINER сприяє максимально швидкому 
прогріванню приміщення за рахунок ідеального поєднання конвекції і аеродинамічного 
дизайну.

В розробці приладу використані космічні технології, які забезпечують багатошаровий 
ефект прогріву для створення комфортного, близького до природного мікроклімату 
в приміщенні. Нижні краї секцій розташовані по дузі, тому холодне повітря ефективно 
забирається з непрогрітих шарів приміщення.
А завдяки обтічній формі верхніх секцій, виконаних у формі крила, прогріте повітря 
рівномірно і максимально ефективно розподіляється по всьому простору кімнати.

Надстійке 7-ми етапне NANO фарбування TECNOFIRMA з дизайнерської палітри 
FUTURA AKZONOBEL (Нідерланди) і FREILACKE (Німеччина) гарантує стійкість
до механічних пошкоджень і забезпечує довговічність покриття радіаторів.   
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BILINER. Silver Satin
Елегантний радіатор опалення BILINER в шляхетному срібному
кольорі Silver Satin є ідеальний баланс потужності і стилю. Завдяки 
нейтральному матово-сріблястому відтінку його можна адаптувати 
практично до будь-якого приміщення.

Обтічна аеродинамічна форма приладу забезпечує максимально 
ефективний і рівномірний розподіл прогрітого повітря по приміщенню. А 
унікальна запатентована технологія POWERSHIFT збільшує тепловіддачу на 
5% за рахунок додаткових ребер на вертикальному колекторі.
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BILINER. Noir Sable 
Дизайн, що запам’ятовується, досконалість ліній і ефективна конвекція 
радіатора BILINER в виразному чорному кольорі Noir Sable припаде до 
смаку всім поціновучам нестандартних рішень в інтер’єрі.

Це не тільки стильний опалювальний прилад з потужною тепловіддачею, 
а й унікальний шедевр теплотехніки, починаючи від самої прес-форми і 
закінчуючи запатентованими інноваційними технічними рішеннями.
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BILINER. Bianco Traffico
Надпотужний біметалічний дизайн-радіатор BILINER
в сліпучо-білому кольорі Bianco Traffico підходить для всіх
систем опалення.

Стильний аеродинамічний дизайн, натхненний блискучими 
італійськими «суперкарами», сприяє максимальній тепловіддачі при 
ультракомпактному розмірі приладу.
Також як і суперсучасний гоночний болід розганяється до екстремальної 
швидкості, вражаючи своєю величчю, біметалічний дизайн-радіатор 
BILINER нагріває повітря навколо себе з максимальною ефективністю.

Цей стильний опалювальний прилад однаково ефектно буде виглядати 
як в сучасній міській квартирі, так і в елітному заміському будинку.



PIANOFORTE TOWER ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І МОНТАЖ

Δ  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85

К 0,48 0,56  0,65  0,73  0,82  0,91  1  1,1  1,2  1,3

Δ  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85

К 0,48 0,56  0,65  0,73  0,82  0,91  1  1,1  1,2  1,3
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Модель Тепловіддача, Вт Вага,кг Роб.тиск, бар Граничний тиск, бар Висота, мм Ширина, мм Глибина, мм

PIANOFORTE 500 – 4 секц. 756 8,8 30 200 591 320 100
PIANOFORTE 500 – 6 секц. 1134 13,2 30 200 591 480 100
PIANOFORTE 500 – 8 секц. 1512 17,6 30 200 591 640 100
PIANOFORTE 500 – 10 секц. 1890 22 30 200 591 800 100
PIANOFORTE 500 – 12 секц. 2268 26,4 30 200 591 960 100

PIANOFORTE  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І МОНТАЖ30

Модель Тепловіддача, Вт Вага,кг Роб.тиск, бар Граничний тиск, бар Висота, мм Ширина, мм Глибина, мм
PIANOFORTE TOWER 1440 2150 39,6 30 200 1440 591 100
PIANOFORTE TOWER 1760 2600 48,4 30 200 1760 591 100



КОМПЛЕКТУЮЧІ Royal Thermo

ΔТ  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85

К 0,48 0,56  0,65  0,73  0,82  0,91  1  1,1  1,2  1,3

33BILINER  ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І МОНТАЖ

Модель Тепловіддача,  
Вт

Вага, 
кг

Робочий
тиск, бар

Граничний
тиск, бар

Висота,  
мм

Ширина, 
мм Глибина, мм

BILINER 500 – 4 секції 684 7,3 30 200 574 80 87
BILINER 500 – 6 секцій 1026 10,9 30 200 574 80 87
BILINER 500 – 8 секцій 1368 14,7 30 200 574 80 87
BILINER 500 – 10 секцій 1710 18,4 30 200 574 80 87
BILINER 500 – 12 секцій 2052 22 30 200 574 80 87
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Технічні характеристики

Приєднувальні набори

Для монтажу і підключення секційних радіаторів Royal Thermo до системи опалення.

     • Приєднувальний набір 1/2”                                                            Арт. RT02

     • Приєднувальний набір 1/2” (чорний)                                                           Арт. RT02-01

    • Приєднувальний набір 1/2” (срібний)    Арт. RT02-2

 • Приєднувальний набір 3/4”                                                            Арт. RT03

    • Приєднувальний набір 3/4”(чорний)                                                           Арт. RT03-01

    • Приєднувальний набір 3/4” (срібний)    Арт. RT03-2

Комплект настінних регульованих кронштейнів

Для кріплення на стіну алюмінієвих і біметалічних радіаторів Royal Thermo. Гарантують 100% 

швидкий і зручний монтаж:

   • Можливість регулювання по висоті ± 30 мм.

   • Можливість змінити відстань від стіни.

Поставляється в блістері                                                                                           Арт. RT04

Комплект анкерних кронштейнів з дюбелями

Для кріплення на стіну алюмінієвих і біметалічних радіаторів Royal Thermo.

  • Комплект кронштейнів анкерних з дюбелями 7,2x170 мм (білий)                    Арт. RT06

  • Комплект кронштейнів анкерних з дюбелями 7,2x170 мм (чорний)                   Арт. RT06-01

 • Комплект кронштейнів анкерних з дюбелями 7,2х170мм (срібний)             Арт. RT06-02

 • Комплект кронштейнів кутових (білий)                                                                     Арт. RT11

Вентиль ручного регулювання

 • Вентиль ручного регулювання прямий, PIANO (хром), розмір 1/2”, вага 345 гр   Арт. RTE 
50.021

 • Вентиль ручного регулювання кутовий, PIANO (хром), розмір 1/2”, вага 325 гр     Арт. RTE 
50.022

Набори для радіатора термостатичні

 • Набір термостатичний прямий (хром), розмір 1/2”, вага 541 гр                      Арт. RTE 50.017
 
 • Набір термостатичний кутовий (хром), розмір 1/2”, вага 510 гр                      Арт. RTE 50.018
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