
 

 
 

Wzrastać w harmonii ze środowiskiem 
 

Zakład produkcyjny firmy Radson w Zonhoven znajdujący się w Limburgii położony jest w bezpośrednim 

sąsiedztwie obszarów zalesionych i licznych stawów (ok. 2500 ha), życzeniem bowiem naszym jest harmonijny rozwój w 

otoczeniu natury. 

 

Teren fabryki zajmuje powierzchnię ok. 75 000 m², z czego 40 000 m² jest zabudowanych, a Radson zadbał o 

liczącą ponad 10 ha strefę buforową, która oddziela siedzibę firmy od obszarów zielonych. 

   

W ostatnich latach firma zainwestowała ponad 50 milionów euro w rozbudowę i modernizację fabryki w tym 

ponad blisko 7 milionów euro w ochronę środowiska. W całym procesie produkcyjnym firma Radson zabiega o jak najniższe 

zużycie surowców, energii i wody oraz o redukcję hałasu i zanieczyszczeń wody i powietrza, co dokumentuje otrzymany w 

roku 2003 certyfikat ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska. 

 

 

 

 
 

 

Stalowe grzejniki płytowe - proces produkcji 
• zarządzanie kontrolą jakości wg ISO 9000 

• zarządzanie ochroną środowiska wg ISO 14000 

 

 
Grzejniki płytowe marki RADSON wytwarzane są na 5 zautomatyzowanych liniach o zdolności produkcyjnej 

ponad 10 000 grzejników na dobę. Pierwsza faza to tłoczenie płyt grzejników z dostarczanej do fabryki w zwojach 

zimnowalcowanej blachy stalowej o grubości 1,25 mm. Sterowane komputerowo prasy o sile nacisku 650 ton tłoczą profil 

stopniowany co 150 mm - typowy wyłącznie dla marki RADSON. Równolegle inne prasy wytwarzają blachy konwektorowe. 

Po wycięciu otworów na przyłącza i wstawieniu pierścieni wzmacniających tworzy się płyty grzejników zgrzewając ze sobą 

uprzednio wytłoczone blachy profilowane (kolejno zgrzewanie punktowe, następnie wzdłużne i poprzeczne). Kolejna faza to 

wstawianie i zgrzewanie konwektorów a następnie cięcie płyt i zaokrąglanie rogów oraz automatyczne wstawianie zespołów 

zaworowych (INTEGRA) / wstawiane trójników – króćców przyłączeniowych (dla dłuższych grzejników dodatkowo 

wzmocnienia poprzeczne) i ostatecznie zgrzewanie uchwytów na tylnychściankach. Następnie każdy grzejnik poddany 

zostaje próbie szczelności (napełniony sprężonym powietrzem i zanurzony w wodzie) pod ciśnieniem 0,8 MPa. Z każdej 

partii wyrywkowo wybrane grzejniki poddaje się próbie rozrywającej.  



 

Następnie kolejno poprzez odtłuszczanie, fosfatyzację, płukanie wodą czystą i zdemineralizowaną powierzchnia 

grzejników przygotowywana jest do gruntowania i lakierowania. Gruntowanie prowadzi się w sposób ciągły metodą KTL 

(kataforeza II generacji) a warstwa gruntująca jest wygrzewana w temp. ok. 170°C (powstałe podczas tego procesu gazy są 

spalane w specjalnym piecu w temp. pow. 700°C – brak zanieczyszczenia atmosfery). Zagruntowane grzejniki poddawane są 

wizualnej kontroli jakości. Kolejna operacja to tworzenie powłoki wierzchniej z nakładanej elektrostatycznie w 

podciśnieniowych automatycznych komorach lakierniczych farby proszkowej (epoksypoliester). Powłoka ta jest utwardzana 

następnie w temp. ok. 170°C uzyskując odporność na działanie większości kwasów – kolor RAL 9016. Każdy grzejnik 

otrzymuje nadruk z indywidualnym numerem gdzie zakodowane są wszystkie informacje (m. in. dokładna godzina 

produkcji) a grzejniki typu INTEGRA ponadto odpowietrznik i zawór termostatyczny. Gotowe grzejniki pakowanie są w 

tekturę falistą i zabezpieczane folią termokurczliwą. Grzejniki marki RADSON zgodne są z normą PN EN 442 i oznakowane 

symbolem CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakość i normy 

 
Od początku istnienia firmy Radson jakość stawiana jest na pierwszym miejscu. Cały proces produkcyjny 

grzejników odbywa się w systemie zarządzania jakością opartym na ISO 9001 potwierdzonym certyfikatem przyznanym 

przez TUV Rheinland, a grzejniki produkowane są zgodnie z normą PN EN 442. 
 

 

 

 

Kontakt: 

Rettig Heating Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa, 44-203 Rybnik 

 

Biuro Handlowe 

ul. Rotmistrza Pileckiego 91, 02-781 Warszawa 

tel.: 022 643 25 20, faks: 022 643 99 95 

www.radson.pl 

 

 

 


