
THOR MED STYRKEN
                               AF VASCO

      
Vasco har været et betroet navn på markedet i mange år nu. Et 
navn der garanterer enestående kvalitet, ledende design, og en 
række stærke mærker. Thor er også en del af Vasco-gruppen og 
tilbyder dig derfor alle fordelene ved Vasco-gruppens progressive 
vision.

Hold dig opdateret på vores gældende dokumentation og servicer 
på den nye og forbedrede hjemmeside: www.thor-radiatorer.dk. 
Her kan du downloade vores gældende salgsbetingelser.

Opnå de bedste salgsgarantier. Thor tilbyder en 10-års garanti 
på malings- og utæthedsstyrke på alle radiatorer.

Vær forberedt på fremtiden. Alle Thor produkter lever op til 
kravene fra de nye, strengere Europæiske byggereguleringer. De er 
ce-mærkede del for del og tilgængelige sammen med en ydeevne-
erklæring (dop), www.thor-radiatorer.dk.

Vasco Group ApS
Nordager 22
DK-6000 Kolding
T +45 44 85 74 66
thor@northor.dk
www.vasco-group.eu
www.thor-radiatorer.dk
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THOR
Kunsten ved velvære med centralvarme

med midtanboring

Standard Kompakt C 6 P 6 Central Central design Verti Kompakt Plan Konvektorer
KS

Konvektorer
KC

Konvektorer
KP

med midtanboring

Central line Verti M Line
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VARME, 
SKRÆDDERSYET 
TIL DINE
VELVÆREBEHOV

Thor har i mange år været et kendt mærke, i Denmark. Det 

er nummer ét valg for en hel del arkitekter og ingeniører 

af nye konstruktioner der leder efter en økonomisk, 

moderne varmeløsning der på den bedste måde lever op 

til nuværende og fremtidige kvalitetsstandarder og behov.

Mener du også at velvære med centralvarme skal være 

synonymt med total velvære? Et balanceret og vedvarende 

mix af pålidelighed og effektivitet? Effektiv ved lave 

vandtemperaturer? Og med en 10-års fabriksgaranti?

Opdag dem på de følgende sider: 

Thor klassiske radiatorer.  Og sammenlign dem med din 

egen kvalitet og kriterier for udvælgelse. Tag din tid til at 

se og sammenligne.

For din velvære med centralvarme kan ikke være for 

optimal, kan den vel?
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THOR
S T A N D A R D  &  K O M PA K T

THOR Standard

THOR STANDARD radiatoren er og bliver en 

klassisker. udviklet med vores omskiftelige klima 

som norm. En centralvarmeløsning som mere 

end lever op til sit kvalitetsmærke. Fokuseret 

på varmeydelse og høj varmekapacitet, også i 

kombination med lav-temperatursystemer.

Rækkevidden er så bred som 6 modeller, fra 

en enkeltpanelsradiator, uden konvektor, til 

en kraftfuld radiator med 3 paneler og 3 

konvektorer.

En løsning for din centralvarme der passer til 

enhver indretning og til ethvert rum, uanset 

hvor småt eller stort. Også effektivt i opholds- 

og arbejdsmiljøer. Og med alt ønskeligt 

og nødvendigt tilbehør, fordi velvære med 

centralvarme også skal være praktisk.

THOR KOMPAKT kombinerer alle de karak-

teristiske træk og fordele ved en Standard 

radiator, men i et kompakt, stilfuldt design. 

Med sin dekorative grill på toppen og sit 

attraktive sidepanel, giver den ekstra velvære 

og hygge over det hele.

Og med de 4 anboringer, kan den nemt 

installeres hvorsomhelst, resulterende i optimal 

varmevelvære. En kompakt radiator til alle 

jobs, som adskiller sig fra mængden via dens 

høje varmekapacitet og det pæne, diskrete 

design.

Som i tilfældet af Standard radiatoren kan den 

suppleres med alt nødvendigt eller ønskeligt 

tilbehør, som for eksempel en praktisk hånd-

klædestang til køkken og bad.

Håndklædestang/standard hvid farve

(for alle produkter, se prislisten)

RADIATOREN DER TILBYDER HVAD DEN VAR DESIGNET TIL:
VARME OG HYGGE

6 7

R A D I A T O R E R



 

THOR C 6

E N  U N I V E R S E L  L Ø S N I N G  F O R  D E N  B R U G  D U  VÆ L G E R
THOR
C 6  &  P 6 ( D E S I G N )

THOR C6 radiatoren lever i dén grad op til sit 

navn, for den er super i alle aspekter. Super 

behagelig, takket være dens hurtige, kontrol-

lerede ydelse.

Super fleksibel takket være de 6 forskellige 

anboringer. Og smukt udformet, med en 

attraktiv grill og et ligeså attraktivt sidepanel.

En radiator der passer ind i ethvert opholds- 

og arbejdsområde, og som nemt tilpasser sig 

til dine velværebehov og -krav.  Med en valg-

fri håndklædestang, der passer til. Og som 

kommer, som en ekstra fordel, med en 10-års 

fabriksgaranti!

De som elsker glat design bliver behandlet godt 

af THOR P6 radiatoren. Med frontpanelet og 

de afrundede hjørner finder den sit perfekte 

sted i ethvert indendørsområde. Bæringer er 

skjult, hvilket giver en endda endnu mere 

afbalanceret helhed. Frontpanelet kan som 

standard fjernes, så det kan nemt byttes ud i 

tilfælde af skade.

Udover det, er  THOR P6  også ekstremt 

vedligeholdsvenlig.  Den er nem at gøre ren, 

takket være den glatte, jævne overflade, 

med alle anboringer indenfor rækkevidde.

En design radiator som ikke er for pæn til 

at give optimal varme-velvære dag efter 

dag. Super glathed, super praktisk og 

super effektiv, alt i en højere helhed i Thor 

centralvarme teknologi.

Håndklædestang standard hvid farve 

(for alle produkter, se prislisten)
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THOR
C E N T R A L 

l du gerne have en radiator- løsning, 

des ignet og skabt t i l  at  t i lbyde dig a l 

den velvære med centra lvarme du kunne 

ønske dig? S impel ,  effekt iv  og e legant?

THOR CENTRAL panel radiatorer det fi-

neste eksempel på moderne velvære med 

centralvarme i den bredeste betydning af 

ordet. 

Dette er din garanti  for en skræddersyet 

varmeforsyning, fremad-orienteret tek-

nologi og st i l fuldt udseende.

For THOR  CENTRAL  er udstyret med en 

smart, godt indbygget midtanboring, der 

danner en æstetisk behagelig, harmonisk 

helhed.

En enkelt-stykke radiator. Lavet til at yde 

og til at charmere.

Centralvarme-kunst eksisterer rent faktisk!med midtanboring

THOR Centra l

LAVET TIL AT YDE OG TIL 
AT SKABE ATMOSFÆRE 

(for alle produkter, se prislisten)
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THOR
C E N T R A L  D E S I G N  &  C E N T R A L  L I N E

Kan du godt lide design? Vil du gerne ikke 

blot opvarme dit indendørs rum, men også 

dekorere det så godt som muligt? Hvis ja, 

så fortjener THOR CENTRAL DESIGN din 

specielle opmærksomhed, design i sin mest 

simple og reneste form.

Det smukt udførte frontpanel og perfekte 

afrundede kanter giver tilsammen en glat 

og afbalanceret helhed, endda endnu mere 

forstærket af det usynlige, skjulte ventilrør 

og den smarte, fastgjorte centeranboring.

En brug som Vasco-gruppen (som Thor 

tilhører) sætter i praksis og som bidrager 

til et 100% harmonisk design, en effektiv 

vandforsyning og en ekstra hurtig instal-

lation.

 

Den nye THOR CENTRAL LINE er en de-

signer radiator hvis navn på alle måder er 

velvalgt. 
 

Leder du efter et centralvarmeapparat, 

der stemmer overens med dit velvære- og 

designbehov? Den simple form, den flade 

frontplade med horisontale l injer og den 

smarte, fastgjorte centeranboring er ikke 

blot st i l fuld, men garanterer også en 

hurtig, generøs varmeydelse hver gang, 

i  hvert rum. 

En harmonisk kombination af effektivitet, 

elegance og simplicitet. Glat og dog med 

et gl imt i  ø jet .  St i l fu ld og t id løs.  Din 

garant i  for  en langt idsholdbar varme-

velvære,  skræddersyet t i l  d ine velvære-

behov og din pass ion for des ign. 

VELVÆRE BYGGET 
TIL AT PASSE IND I ETHVERT MILJØ

THOR Centra l  L ine
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THOR
V E R T I  K O M PA K T 

Vil du gerne opvarme et badeværelse 

el ler et l i l le rum på den bedst mulige 

måde?  Bruge det l i l le vægrum mellem to 

vinduer? VERTI KOMPAKT  kombinerer 

høj varmeydelse med en ekstrem kompakt 

volumen. Derudover er VERTI KOMPAKT 

ekstremt praktisk, med central- og venstre/

højre-anboring.

Leder du efter  de bedste og f ineste cen-

tra lvarme-resultater  i  et  l i l le  rum el ler  et 

rum med begrænset vægbredde? Hvad 

venter du på? Tilføj VERTI KOMPAKT til 

din nye bygge- eller renoverings-ønskeliste 

nu!

superia
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MAKSIMUM CENTRALVARME 
VELVÆRE T IL  MINIMALE  RUM 

Håndklædestang

THOR Vert i  Kompakt
(for alle produkter, se prislisten)R A D I A T O R E R



THOR
PLAN & VERTI  M L INE

PLAN er på alle måder konsistent med 

principperne af anvendt design. Den jæv-

ne udførelse med et fladt frontpanel og et 

glat sidepanel, og valgmuligheden for en 

smart farve, giver et tidløst aspekt. Men 

den kommer også med visheden om god, 

energi-effektiv varme-velvære, overalt i 

hjemmet.

Det glatte look og den tidløse karakter 

ved PLAN har allerede ti ltrukket man-

ge arkitekter og ingeniører. Vil du også 

opgradere dit indendørs rum med den 

praktiske æstetik af denne unikke panel-

radiator med en valgfri matchende hånd-

klædestang? Hvis ja, så kan vi al lerede 

forudsige mange komplimenter og mange 

års rendyrket centralvarme nydelse for dig.

Forsikringen om en rar varme, fantastisk at 

opleve og ... At se på, hver eneste gang?

Den nye VERTI M  LINE  har det alt tilgæn-

geligt til også at nyde samvær hjemme, 

specielt i rum hvor væggens bredde er be-

grænset. En radiator-type som forbinder 

praktisk æstetik med en tidløs karakter, i 

linje med dine velvære-krav og med din ind-

retning. Dejligt glat design på grund af det 

simple look og den smarte fastgjorte cen-

teranboring. Forbliver moderne på grund 

af den smukt udførte flade frontplade med 

vertikale linjer.

Klar til mange års behagelig og energi-

effektiv varme-velvære.

 

R A D I AT O R E N  D E R  M Ø D E R  D I N E  F O R V E N T N I N G E R 

Håndklædestang (krom) til PLAN 

og Verti M Line radiator

THOR Vert i  M L ine
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THOR
K O N V E K T O R E R 
K S / K S 6 - K C / K C 6 - K P / K P 6

Med en radiator, forventer du med god grund 

at den vil gøre sit job perfekt: At give dit 

indendørs rum optimal varme-velvære. Med   

KONVEKTORER KC, kan du forvente noget 

mere: Den giver dig al den ønskede velvære, 

med specielt fokus på kvalitet og effektivitet.

Den ser lille ud, men dens evner er store. 

På grund af den tvungne vandstrøm kan 

du være sikker på maksimal varmeydelse, 

mens du sparer plads i dit indendørs rum 

og sparer penge på din energiregning.

Også tilgængelig som fritstående radiator.

Diskret kan også være smuk.

Og KONVEKTORER KP  er beviset, med 

dens glatte, flade krop, og fine, fejlfrie 

udførelse med en eller to flade sider. Alt 

dette bidrager til overvældende resultater. 

Diskret og dog påfaldende. Klog og meget 

smuk.

Leder du efter en fritstående model eller 

foretrækker du din KONVEKTORER KP 

tæt på væggen?

 

Det er op til dig. Du kan også vælge mellem 

en lang række forskellige farver, så du kan 

finde den helt unikke nuance der virker helt 

perfekt i dit indendørs rum.

KONVEKTORER KC / KC6
2 sider med profil. 
højde: 150 eller 200  mm
længde: 800 til 3000  mm

THOR Konvektorer KP
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HVIS DU LEDER EFTER VELVÆRE
OG  DISKRETION 

(for alle produkter, se prislisten)

KONVEKTORER KP / KP6
KP: 1 flad side, 1 side med profildesign 
KP6: 2 flade sider
højde: 150 eller 200 mm
længde: 800 til 3000 mm

KONVEKTORER KS / KS6
2 sider med profil. 
højde: 150 eller 200  mm
længde: 800 til 3000  mm
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