
Designové termostatické hlavice
pro váš útulný domov

Danfoss X-tra Collection™ 

www.cz.danfoss.com

91 možností 
pro váš designový domov 

Flexibilita řady X-tra 
Collection™ Vám zajistí 
možnost připojení 
s jakýmkoli designovým 
radiátorem nebo 
koupelnovým žebříkem.
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Renovujte s řadou Danfoss X-tra Collection™
Danfoss X-tra Collection™ není jen souborem ventilů
a termostatických hlavic. Je to způsob jak modernizo-
vat jakoukoli koupelnu s užitím estetického designu.
Žebříkové radiátory mohou být krásné samy o sobě,
ale tím spíše s těmi správnými ventily a hlavicemi.
Prohlédněte si řadu X-tra Collection™ a objevte, jak
mnoho navíc získáte, když to správné řešení jen
doplníte těmi správnými detaily.

S řadou Danfoss X-tra Collection™ koupelny už nikdy
nebudou vypadat jako dřív. Jde o vrcholné designer-
ské řešení ventilů a termostatických hlavic.
Hlavice RAX, oceněná mezinárodně uznávanou cenou
za průmyslový design „IF PRODUCT design award
2005“ je ideálním řešením pro designové radiátory ve
vašem bytě.



Estetické řešení

Termostatická hlavice RAX 6  

Termostatická hlavice RAX-K (M30x1,5) 7  

RA-URX ventily pro připojení k RAX 8

VHX-MONO sada pro jednobodové připojení 9

VHX-DUO sada pro dvoubodové připojení

s roztečí 50 mm 10

Omezovač teploty zpátečky RTX 11

RA-NCX / RLV-CX standardní ventily

a šroubení pochromované 12

Přislušenství 13 
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over begge

Termostatická hlavice RAX reguluje na základě prostorové
teploty, a je speciálně vyvinutá pro moderní radiátory
a žebříkové radiátory a je vhodná na všechny ventily
Danfoss řady RA, která je do ČR dodávána od roku 1999.
Atraktivní design dodá každému pokoji moderní, estetické

vzezření a perfektně doplňuje veškeré obytné prostory.
Hladký a snadno dezinfi kovatelný povrch rovněž skvěle
umožňuje použití na místech, kde se vyžaduje vysoký
hygienický standard.

Bílá
RAL 9016  013G6070

Černá
RAL 9005  013G6075

Nerez
Inox   013G6171

Chrom   013G6170

K dispozici v pěti různých barvách:

RAX
Termostatická hlavice



RAX-K

Jako naprostou novinku představujeme nový design termo-
statických hlavic s upevněním na ventily M30x1,5, RAX-K.
Tato hlavice je dostupná ve dvou provedení bílá RAL 9010, a
chrom, jak je vidět na výše uvedených fotografiích. Hlavice
RAX-K nabízí regulaci teploty od 8-28˚C. Termostatická
hlavice RAX-K má stejný vzhled jako provedení RAX. Navíc

však zahrnuje převlečnou matici pro montáž hlavice k venti-
lovému tělesu jiných výrobců než Danfoss, podobně jako je
termostatická hlavice Danfoss RAE-K. Termostatická hlavice
RAX-K je vhodná jak pro radiátory s integrovaným ventilem,
tak pro žebříková topná tělesa.

Konečně exkluzivní vzhled pro standardní radiátory
Nová designová termostatická hlavice RAX-K s upevněním převlečnou maticí

Bílá
RAL 9016  013G6080

Chrom   013G6180

K dispozici ve dvou barvách:

RAX       RAX-K       RA-URX      VHX, standard       VHX, 50mm       RTX       RA-NCX / RLV-CX      Příslušenství 6 / 7

Termostatická hlavice (M30x1,5)



RA-URX

Ventilová tělesa do zpátečky a regulační šroubení pro
montáž z levé nebo pravé strany žebříkového radiátoru.
Oceněný design je elegantním řešením pro všechna
standardní připojení. Jednoduché pro připojení bez

nebezpečí poškození povrchu armatury.
Kompatibilní pro připojení termostatické hlavice RAX
a omezovače teploty zpátečky RTX.

K dispozici v různých barvách a provedeních pro montáž vlevo i vpravo

Oceněný design
Kolekce Danfoss X-tra Collection™
obdržela cenu iF Design Award 2005.

RA-URX ventilové těleso
do zpátečky

RLV-X šroubení

RAX termostatická hlavice

Ventily pro standardní připojení

Chrom  013G4030

Bílá
RAL 9016 013G4050

Nerez
(Inox)   013G4060

Černá
RAL 9005 

013G4031

013G4051

013G4061

-

RA-URX
ventil – montáž vpravo

RA-URX
ventil – montáž vlevo

RLV-X
šroubení - montáž vpravo

RLV-X
šroubení montáž vlevo

RAX
termostatická hlabvice

RTX
omezovač teploty zpátečky

-

013G4032

013G4052

013G4062

-

013G4033

013G4053

013G4063

-

013G6170

013G6070

013G6171

013G6075

013G6190

013G6090

013G6191

-



Sada ventilů VHX-MONO nabízí dokonalou konečnou
úpravu designovým radiátorům. Elegantně navržené
tělo ventilu je zkonstruováno pro montáž pod radiátor,

souběžně se zdí. VHX-MONO je vhodný pro levou
i pravou montáž. Sada zahrnuje hlavici RAX nebo RTX.

RAX       RAX-K       RA-URX       VHX-MONO       VHX-DUO       RTX RA-NCX / RLV-CX       Příslušenství 8 / 9

K dispozici v různých barvách a provedeních:

VHX - MONO

VHX-MONO přímé provedení VHX-MONO rohové provedení

VHX-MONO
přímé provedení

VHX- MONO
rohové provedení

Ventilová sada pro radiátory
se standardním připojením

VHX-MONO
(přímé) RAX

VHX-MONO
(rohové) RAX

VHX-MONO
(rohové) RTX

013G4284

013G4282

013G4384

013G4382

013G4287

013G4285

013G4387

013G4385

Bílá
RAL 9016 

Chrom   

VHX-MONO
(přímé) RTX



VHX-DUO nabízí stejně elegantní design jako
VHX-MONO. Tělo ventilu je určeno pro montáž pod
radiátorem, souběžně se zdí. VHX-DUO je vhodný pro
montáž z levé i pravé strany a je kompatibilní s hlavicemi

RAX a RTX. VHX-DUO v přímém provedení je ideální pro
radiátory použité jako přepážky v místnosti. Dodává se
v sadách včetně hlavic.

K dispozici v různých barvách a provedeních:

VHX-DUO
přímé provedení

VHX- DUO rohové provedení

VHX- DUO
rohové provedení

VHX-DUO přímé provedení

VHX - DUO
Ventilová sada pro radiátory
se středovým připojením s roztečí 50 mm

VHX-DUO
(přímé) RAX

VHX-DUO
(rohové) RAX

VHX-DUO
(rohové) RTX

013G4278

013G4276

013G4378

013G4376

013G4281

013G4279

013G4381

013G4379

Bílá
RAL 9016 

Chrom   

VHX-DUO
(přímé) RTX



RAX       RTX       RA-URX      VHX, standard       VHX, 50mm       VHS-FX       VHS-RX      RA-NCX / RLV-CX       Příslušenství 10 / 11

K dispozici ve třech různých barvách:

Obzvláště vhodné do místností, kde je jako hlavní způsob
vytápění použito podlahové topení. Použijte na žebříko-
vém radiátoru a nastavte na 5-10 stupňů nad pokojovou
teplotu pro suché a teplé ručníky.

Termostatická hlavice RTX reguluje na základě teploty
zpátečky v radiátoru namísto teploty v místnosti. Stejně
jako senzor RAX nabízí dokonalý designérský vzhled.
Atraktivní design dodá každému pokoji moderní,
estetický vzhled.

RTX
Omezovač teploty zpátečky

Bílá
RAL 9016  013G6090

Nerez
(Inox)   013G6191

Chrom   013G6190



RA-NCX ventily a RLV-CX šroubení jsou kompatibilní
s hlavicemi RAX a jsou určeny pro montáž k topným
žebříkům a radiátorům.

RA-NCX jsou k dispozici v provedení:
přímý, rohový, úhlový levý a úhlový pravý.
RLV jsou v provedení: přímý a rohový.

Chrom

K dispozici v chromové úpravě:

RA-NCX RLV-CX
Standardní
pochromované ventily

Standardní
pochromované šroubení

RA-NCX
radiátorový ventil
(přímý)

RA-NCX
radiátorový ventil
(úhlový, připojení zleva)

RLV-CX
radiátorové šroubení
(přímé)

RLV-CX
radiátorové šroubení
(rohové)

013G4248

013G4240

013G4247

013G4239

003L0274

003L0273

RA-NCX
radiátorový ventil
(rohový)

RA-NCX
radiátorový ventil
(úhlový, připojení zprava)



RAX       RTX       RA-URX      VHX, standard       VHX, 50mm       VHS-FX       VHS-RX       RA-NCX / RLV-CX       Príslušenství 12 / 13 

VHX-DUO
s elektrickou topnou tyčí

AccessoriesPříslušenství

Objednací čísla a technické parametry naleznete v datových listech.

Elektrické topné tyče jsou k dispozici
v provedení: 150 Watt / 300 Watt /
600 Watt

Příslušenství
Elektrická topná tyč

Set trubek včetně svěrných
spojek a niplu se závitem 1/2“

Svěrné spojky pro měděné
a ocelové potrubí

Svěrné spojky pro plastové
potrubí Pex a AluPex

Montážní sada
pro standardní připojení

Montážní sada pro středové
připojení 50 mm







VB.VJ.A2.48_Sep2014

Zjistete víc o kolekci Danfoss X-tra na našich
webových stránkách:

www.cz.danfoss.com

Danfoss nemuže prijmout žádnou odpovednost za prípadné chyby v katalozích, brožurách a ostatních tištených materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo na zmeny v sortimentu bez predchozího upozornení.
Toto se týká rovnež výrobku již objednaných, pokud mohou být takové zmeny provedeny bez následných nezbytných zmen v již dohodnutých technických podmínkách. Všechny ochranné známky jsou
majetkem príslušných vlastníku. Danfoss a logo Danfoss jsou ochrannými známkami spolecnosti Danfos A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Telefon: +420 283 014 111
Telefax: +420 283 014 567
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
Internet: www.cz.danfoss.com


