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A Betatherm Kft. 1990 óta foglalkozik 
acél fűtőtestek gyártásával. Kezdetben 
kizárólag fürdőszobai csőradiátorokat 
készítettünk, majd 2003-ban szobai 
radiátorokkal bővült a paletta. Ter-
mékeinket nagy méretválasztékban, 
sok színben készítjük, és egyedi 
igények kielégítésére is vállalkozunk. 
 
Cégünk az elmúlt több mint húsz év 
alatt nem csak a hazai piacon vált 
széles körben ismertté, exportte-
vékenységét Németország és Svájc 
után Angliára, Hollandiára és Japánra 
is kiterjesztette, és mára meghatározó 
szerepet tudhat magáénak Európa 
radiátorgyártásában. Sikereink alapját 
a minőség melletti elkötelezettség, a 
vevői igények maximális figyelembe 
vétele és a gyártmányválaszték ezzel 
összhangban történő bővítése jelentik. 
 
Fejlesztési alapelveink közé tartozik, 
hogy a hőigény biztosításán túl a 
radiátornak belsőépítészeti elemként 
is funkcionálnia kell. A környezet szín-
világába illeszkedő, falfelületen, és 
térelválasztó elemként elhelyezhető, 
könnyen tisztán tartható radiátorok 
bútordarabként is szolgálnak. Termé-
keink között található fürdőszobába, 
konyhába, közlekedőhelyiségekbe, 
valamint lakószobába való radiátor is.  
 
Minden termékünket CE megfelelősé-
gi bizonylattal látjuk el, és az előírások 
betartásával beépített és üzemeltetett 
radiátorokra 5 év garanciát vállalunk. 
 
Jelenleg mintegy 70 munkatársunk 
dolgozik azon, hogy az Ön otthonába 
is az enteriőrnek megfelelő,  műsza-
kilag kifogástalan minőségű fűtőtest 
kerüljön.

gondolatok
igazgatói

Örülök minden lehetőségnek, ahol módom nyílik arra, hogy bemutassam 
cégünket, és kapcsolatot teremthessek régi és új partnereinkkel. 

Hiszem, hogy az elmúlt húsz év sikereiben kulcsfontosságú volt az a párbeszéd, 
melyet Önökkel folytattunk. Visszajelzéseik nagyban segítették munkánkat, meg-
szabták fejlesztéseink irányvonalát és megerősítettek abban, hogy a megkezdett 
úton kell tovább haladnunk.

Az így kialakított széles választék mellett igyekszünk partnereink egyedi igényeit 
is kielégíteni. Két évtizedes tapasztalatunkat és a korszerű technológiai adottsá-
gokat az Önök elképzelései töltik meg tartalommal. Számunkra nem az a kérdés, 
mi lehetséges, csupán az, hogy hogyan valósítható meg – az, amit vásárlóink 
megálmodnak. Célunk, hogy design és funkció szerves egységet alkosson és 
minden esetben a hely stílusának és az igényeknek legjobban megfelelő meg-
oldást találjunk.

Kérem, tartson velem a következő oldalakon, és engedje meg, hogy bemutas-
sam Önnek a Betatherm Kft. termékválasztékát!

Bányai Zoltán
ügyvezető igazgató


