
Inred med vacker värme



2

Om Epecon

Epecon är nytänkaren inom området vattenburna värmeprodukter. Vi arbetar
aktivt för att förstå förutsättningarna och utmaningarna vid projektering och
installation av vattenburna värmeprodukter i olika typer av lokaler och 
fastigheter. Genom detta arbete har vi utvecklat många anpassade
produkter med syfte att ge:  

� lägre totalkostnad  
� förenklad installation 
� enklare projektering 
� energibesparingar  
� estetiskt tilltalande värmeinstallationer 
� bättre utnyttjande av fastighetens yta 
� fastigheter med flexibilitet för framtida behov  

Hur går det till?  
Allt börjar med dialogen med dig som har ett behov, ett önskemål, en vision
eller ett problem relaterat till värmen i en befintlig eller framtida fastighet. Vi
på Epecon sätter oss in i situationen och för en diskussion med dig för att
komma fram till bästa möjliga lösning för vattenburen värme. Ofta har vi en
passande produkt eller produktmix i vårt sortiment. 
Har vi inte det så utvecklar vi en anpassad produkt som uppfyller dina
behov. Det här är möjligt genom våra egna fabriker, som är specialister 
på tillverkning av anpassade värmeprodukter.

Utöver det har Epecon... 

� Marknadens klart största standardsortiment av panelraditorer med 
över 40000 olika modeller. Tillverkade i svenskt stål.

� Max 2 veckors leveranstid för alla olika modeller och antal av 
panelradiatorer. 

� Stort lagerhållet sortiment av konvektorn Mini för omedelbar leverans. 
� Egen produktion av energieffektiva takvärmepaneler. 

Vi ser fram emot att få hjälpa dig – gärna tidigt i projektet! 

Epecons produkter säljs av grossister och VVS-installatörer.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

I dagens samhälle finns det många olika typer av lokaler med olika
funktions- och användningsområden. Dessa ställer olika krav på 
inomhusmiljön. Utöver god värme och bra inneklimat kan andra 
faktorer som design, energieffektivitet och stöttålighet vara viktiga.

Epecon har över tid, tillsammans med slutanvändarna utvecklat olika 
lösningar som uppfyller dessa krav.

Hallar
Utmärkande för hallbyggnader, oavsett om det är en idrottshall eller en 
industrihall, är stora ytor som ofta saknar innerväggar i kombination med
stor takhöjd. Dessutom kan stora värmeförluster uppstå när portar 
öppnas.

Att skapa en inomhusmiljö där samma temperatur upplevs i hela lokalen,
fri från drag och fri från fläktljud är möjligt med takvärmepaneler från
Epecon

MPA Västerås
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Kontor
Dagens moderna kontor är utformade för att stimulera spontana möten
och samarbeten och det är många människor som vistas i lokalerna och
som alla ska må bra och trivas. 

� Den omgivande miljön bör 
bidra till att signalera och 
stärka den bild av varu-
märket som företaget vill 
förmedla.

� Produkter lämpade för
kontor bör uppfylla krav 
på design och funktion 
och kunna installeras på 
vägg, på golv och i tak.

Huvudkontor Post Nord
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Skolor
På förskolor och skolor sker det mycket aktivitet och rörelse i såväl klass-
rum som i andra utrymmen. För att uppnå en bra studiemiljö krävs det
både ett bra inneklimat som robusta produkter.
En fördel är också om produkterna kan uppfylla flera behov samtidigt
som att utgöra sittplats eller göras oåtkomliga genom installation i tak. 

Ris skole, Oslo

Observatorielundens skola
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Sjukhus
Sjukhus och andra vårdmiljöer ställer höga krav på hygien. 
Därför är det viktigt att produkterna i lokalerna är enkla att komma åt 
och rengöra.

Vårdmiljöer är också en plats
där patienten ska läka såväl
fysiologiskt som psykologiskt.
Miljön behöver därför stimulera
till en lugn och harmonisk
atmosfär som ger patienterna 
en god trygghet.

Albano Djursjukhus
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Bostäder
Hemmet är en plats där vi spenderar mycket av vår tid. 
Det behöver såväl ge trygghet som skapa en atmosfär för rekreation
och välmående där personliga stilar kan ta sig i uttryck. Därför lägger
vi som människor gärna mycket tid åt hemmets interiör och att skapa
ett gott visuellt intryck.

En stor del av boendekostnaden kommer från uppvärmning vilket gör
hållbarhet och energieffektivitet allt viktigare i val av produkter.

Hyreslägenhet Folkungagatan Stockholm
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Rotprojekt
Alla byggnader har en teknisk livslängd. Dessutom förändras byggnormer
över tid vilket kan göra att byggnaderna efter en period behöver rustas
upp. 

Då upprustningen ofta innefattar ingrepp hos den boende ställs det höga
krav på logistik och paketering samt att installationstiden kan hållas kort.
Genom att välja en utbytesradiator från Epecon går bytet till en modern
och effektiv radiator snabbt och smidigt. Ingreppet på befintlig rördrag-
ning blir i det närmaste obefintligt. 

Före Efter

HE-radiator PRE-integra
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Hotell
Utmärkande för hotellmiljöer är att produkter ska tillgodose krav på både
design, funktion och bidra till en god komfort. Här blir det ofta aktuellt med
kombinerade produkter som klarar både värme och kyla.
Produkternas placering bör anpassas efter lokalernas utformning, vilket
gör att det ofta är aktuellt med produkter både på vägg, i golv och i tak.
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Kyrkor
Behovet av värme i en kyrka kan variera stort under veckodagarna be-
roende på när lokalerna nyttjas. Därför är snabbreagerande system att
föredra så att det är så kostnadseffektivt som möjligt.

Kyrkor utgör även viktiga kultur-
skatter vilket gör att de produkter
som installeras måste smälta in 
bra i omgivningen och innebära 
ett så litet ingrepp som möjligt 
på den omgivande miljön.



Blir vi varma av solen? 

TAKVÄRMEPANELER

Ja och på samma sätt fungerar en takvärmepanel som avger sin värme
huvudsakligen som strålningsvärme. I många fall kan det vara det enda sättet 
att värma en lokal. Epecon har tre modeller av vattenburna takvärmepaneler för
att möta olika behov, från industri till sjukhus. Fördelarna med takvärme är flera: 

� Låga driftkostnader

� Driftsäkert och underhållsfritt

� Förenklar inredning och städning

� Snabb värmereglering

� Osynlig installation

12

ARENA
Takvärmepanel framtagen för stora
lokaler som lager, industrier,
terminaler och idrottshallar.
� Kan kopplas i lång serie
� Kan monteras på höga höjder
� Frihängande
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CASA PLAN
Takvärmepanel framtagen för 
kontor, hotell, skolor, bostäder 
och sjukhus. 
� Slät yta
� Låg vikt
� För inbyggnad i undertak
� Diskret och hygienisk installation
� Värme eller torrkyla

CASA 
Stark och lätt ”allround”-panel för
de flesta miljöer såsom idrotts-
hallar, hotell och sjukhus.
� Kan seriekopplas
� Kan monteras på höga 

montagehöjder 
� Finns i olika bredder
� Inbyggnad eller frihängande
� Värme eller torrkyla



MINI
Mini är ett kraftpaket som passar
utmärkt vid glasfasader. 100%
konvektion som motverkar kallras
och skapar en behaglig inomhus-
miljö. Dessutom en väldigt robust
produkt.

Epecons konvektorer är uppbyggda av värme-
paket bestående av kopparrör med aluminium-
flänsar. Värmepaketen är skyddslackerade för 
att stöta bort smuts och för att ge maximal 
konvektion.  Konvektorerna har mycket liten
vattenmängd, vilket gör att de reagerar extremt
snabbt vid både ökat och minskat värmebehov. 
Effekten blir en jämnare och behagligare inom-
hustemperatur och minskade driftskostnader.

Utöver detta är Epecons konvektorer förberedda för framtidens energikällor,
som t.ex. solvärme.
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KONVEKTORER



Konvektor MINI, Kista Science Tower 15

STO
RT  

SORTIMENT PÅ LAGER

   F Ö R  O M E D E L B A R  L E V E R A N SLAGER



BYGGIN
ByggIn är den idealiska produkten 
när man vill ha ett värmesystem
som inte syns. Den kan användas 
för inbyggnation i nischer och 
väggar, bakom skåp eller bänkar.
ByggIn finns även i modeller för 
nedbyggnad i golv.

Gåshaga Brygga

16

KONVEKTORER
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STRADA
Varm kraft och spjutspetsdesign.
Strada är en diskret vägg-
monterad konvektor. Toppvalet
för lägenheter och villor med stil. 

MAXI
Maxi är en konvektor med 
superstarkt hölje och säkra,
rundade hörn. Det ultimata valet
för skolor och andra miljöer med
tuffa tag.
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UNDER
Konvektorn Under ger diskret
golvinbyggd konvektion med
mängder av valmöjligheter.  
Byggdjup från 93 mm.

Epecon har ett flertal modeller av
golvinbyggda konvektorer som på 
ett elegant sätt ger ett effektivt 
kallrasskydd framför glaspartier.  

GOLVINBYGGDA KONVEKTORER

Nya Arkitekturskolan vid KTH i 
Stockholm har valt Epecons golv-
inbyggda konvektor Under, med
formen anpassad efter byggnadens
svängda fasad.
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CLIMA CANAL
Golvinbyggd fläktkonvektor 
med byggdjup 
på 85 mm.

MICRO 
CANAL

Golvinbyggd fläktkonvektor med galler av 
rostfritt stål och byggdjup på endast 62 mm.

Under DBE
Golvinbyggd värme 
och kyla med 
byggdjup på 145 mm.

Epecons golvinbyggda fläktkonvektorer ger mycket hög effekt med
minimala mått.



Golvinbyggd konvektor 
UNDER med galler modell Pebbles

GOLVINBYGGDA KONVEKTORER

20
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Standard aluminium natur 

Standard aluminium svart 

Standard aluminium mörkbrun 

Pebbles 

Roll-up Merbau lackad

Roll-up Ek natur

Ek lackad Standard aluminium mässing 

Roll-up aluminium mörkbrun

Galler till golvinbyggda konvektorer från Epecon kan beställas i en mängd
olika utföranden. 



DBE
DBE är en serie av tystgående 

konvektorfläktar som placeras på
värmepaketet till bl.a. Mini, Strada, 

Maxi och ByggIn.  

Effektökningen är slående och med 
DBE ger konvektorerna god effekt även

vid mycket låga vattentemperaturer.

Fläktkonvektorer ger hög effekt och skapar luftcirkulation i rummet. 
Effektökningen jämfört med naturlig konvektion är störst vid lågtemperatur-
system. I Epecons sortiment finns flera fläktkonvektorer med banbrytande
teknik och stilren design.

FLÄKTKONVEKTORER
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”Effektökningen är slående



AEROS
Slimmad fläktkonvektor med integrerad 
styrning och byggdjup på endast 13 cm. 
Epecon erbjuder även modeller av 
Aeros för inbyggnad i vägg 
respektive tak. 
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STO
RT  S

ORTIMENT P  LAGER

   F Ö R  O M E D E L B A R  L E V E R A N SLAGER
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FLÄKTKONVEKTORER

VERTIGA
Vertikal inbyggnad med fantastisk effektavgivning. Vertiga erbjuds
med flera olika varianter av fronter. Från modellen Primo med 
diskret slät yta i  valfri färg, till modeller som Vertiga Dunes 
på bilden – inspirerad av sanddynernas form. 
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FREEDOM
Golvstående fläktkonvektor med kompakt, elegant design och dolda 
anslutningar. Freedom har ett superstarkt hölje av lätt böjda aluminium-
profiler. Hög effekt även vid mycket låga vattentemperaturer och lämplig
även för kyla. 



PANELRADIATORER

Integra 40 har integrerad ventil och är mer estetiskt tilltalande än radiatorer
med externt koppel. Erbjuds med anslutning från sidan och botten 
– alltid med kort leveranstid.

Integra40:
� Tillopp och retur enligt 

svensk standard
� Snygg design
� Lågt pris
� Kort leveranstid
� Stort sortiment

Sidosluten Integra40 med 
40 c/c

INTEGRA40
Den nya standard radiatorn

26

NYHET – IMI Eclipse insatsventil
finns nu tillgänglig till Epecons
radiatorer med integrerad ventil.



INTEGRA40 PLAN
Marknadens snyggaste panelradiator med integrerad ventil och plan
front. 

40.000 modeller av panelradiatorer
Max 2 veckors leveranstid direkt från vår egna fabrik

27

INTEGRA40 PLAN MODUL COMPACT
PLAN 

MODUL COMPACT 



PRE-Serie är den perfekta
radiatorn när många radiatorer
skall anslutas till samma rörstråk.
Tack vare konstruktionen med
prefabricerade rörstråk på bak-
sidan går installationen otroligt
snabbt.

PANELRADIATORER

PRE-Serie
� Minskad totalkostnad
� Mycket snabb installation
� Prefabricerat rörstråk
� Klarar låga bröstningshöjder
� Alltid samma avstånd från vägg 

till anslutning

PRE-Serie
Minskad totalkostnad

28

Standard radiator PRE-Serie

Montage

Montage

Totalkostnad

Rör och delar

Radiator
Radiator

Rör och delar



Referenser Pre-serie
� NOD, Kista
� Tele2 nya HK,  Kista
� Lyckholms, Göteborg
� SEB:s nya kontor, Solna
� Arrheniushuset, Stockholm 
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� SCOO Arlanda
� Sickla Front, Nacka
� Pelaren 1, Globen
� Signalen 3, Arenastaden
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PANELRADIATORER

Modul4 är en panelradiator med integrerad
ventil som används då flera radiatorer
kopplas på samma rörslinga. 4-vägs-
fördelaren som tidigare har monterats på
radiator-kopplet är nu integrerad i
radiatorn. 

Anslutningarna är placerade centriskt 
i botten på radiatorn, vilket förenklar 
avsättningen för rören och ger en 
mycket diskret installation

MODUL4
Integrerad fyrvägsfördelare

50  50  50 50  50  50 50

Internt kopplad retur
Internt kopplat tillopp

Matning retur
Matning tillopp
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Modul 4 med planfront



MODUL COMPACT HYGIEN 
Hygienradiator med externt koppel

INTEGRA 40
HYGIEN
Hygienradiator med integrerat
fabrikslackerat koppel. Mycket
enkel att hålla ren. 

HYGIENRADIATORER

LISA HYGIEN INTEGRA 
Golvmonterad robust hygien-

radiator med integrerat 
koppel.

Epecons hygienradiatorer är lämpade för miljöer med höga renhetskrav.
Med marknadens bredaste sortiment har vi många olika hygienradiatorer
i sortimentet – och vi anpassar dem gärna till era önskemål. 
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LISA PANEL 
HYGIEN INTEGRA
Mycket robust och stilren 
väggmonterad hygienradiator. 

EPECOLONNA
HYGIEN 
Vacker hygienradiator av sektions-
typ med runda former. Med externt
koppel eller integrerad ventil. 
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PRE-bas
PRE-bas har anslutningarna 

på baksidan av radiatorn och
samma avstånd mellan vägg och
anslutning oberoende av modell. 
En allround-radiator för ROT-jobb.

FLEX
Flex har anslutningarna på
radiatorns baksida för flexibel
rördragning från vägg eller
golv. En perfekt radiator för 
udda avsättningsmått.

ROT-RADIATORER

Tack vare Epecons flexibla produktion kan vi alltid ta fram ROT-radiatorer
som passar era behov. Med anpassade ROT-radiatorer blir totalkostnaden
lägre och installationen snyggare. Utöver det – alltid korta leveranstider.

34



Välj Epecons PRE-radiatorer för enkelt byte

Pre-Integra gör jobbet enkelt vid 
utbyte av gamla HE-radiatorer. 
Samma c/c-mått och med vår 
flexibla tillverkning kan vi placera 
anslutningarna så det passar den 
befintliga rördragningen. 
Snyggt & enkelt!

� Snabbt och enkelt utbyte  av gamla HE-radiatorer (60 c/c)
� Stort modellprogram
� Många anslutningsmöjligheter
� Möjligt med anpassade anslutningar och mått
� Kort leveranstid

PRE-Integra

Utbyte av HE-radiatorer? 
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Före Efter

HE-radiator PRE-integra



UPPSALA-LISA
UPPSALA-LISA har integrerade
golvkonsoler med dold rördragning. De 
rundade hörnen ger den en mjuk karaktär.

DESIGNRADIATORER
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LISA
LISA är en 
stilren och robust 
designradiator med 
stort modellprogram. 
Många modeller för seriekoppling.

NYHET
Nu även med IMI eclipse ventilinsats.

Inom kategorin designradiatorer ryms många vackra, intressanta och
praktiska radiatorer. 



LISA 37



LISA
Radius
Med LISA Radius
slipper du tänka
fyrkantigt. Anpassa
radiatorn efter
arkitekturen.

Kulturhuset Väven i Umeå har valt Epecons Lisa Radius som individuellt 
anpassats tills husets böljande fasad. 
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DESIGNRADIATORER



LISA Panel
En mycket robust och stilren 
väggmonterad radiator. 
Den är framtagen för tuffa miljöer
och levereras alltid med förstärkt
infästning. Erbjuds med externt
koppel eller integrerad ventil.

Stabil
En kompakt och mycket robust radiator med god konvektion. Stabil
passar bra i offentliga miljöer där även radiatorns funktion som sittbänk
kommer till sin rätt. Integrerade golvkonsoler med dold rördragning.
Bänkskiva finns i olika träslag.
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DESIGNRADIATORER

KAMRÖR

VERTIKAL
Vertikal panelradiator med 
stort modellprogram. Mycket
prisvärd och kort leveranstid.

Snygg och robust radiator med retro-look.
Många möjligheter med  stort modell-
program och flexibel tillverkning. 
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IGUANA
IGUANA är en serie designradiatorer inspirerade av den skinande solen.
Snygg och prisvärd design. 
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SEKTIONSRADIATORER

NOSTALGI

EPECOLONNA
Vacker sektionsradiator med runda mjuka former.

Klassisk sektionsradiator 
med fantastisk fin ytfinish. 
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Snygga sektionsradiatorer för både gamla och nya fastigheter.

STO
RT  SORTIMENT PÅ LAGER

   F Ö R  O M E D E L B A R  L E V E R A N S

LAGER



43NOSTALGI window med transparent lack.



KLIMATLISTER

LISA-
KLIMATLIST

KAMRÖR
Klassiskt kamrör med 
hög finish och stort 
modellprogram.

Flexibel klimatlist med stort
modellprogram.

Klimatlister syftar till att motverka kallras vid stora glaspartier. 
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Kamrör 45
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Klicka in på webben och välj rätt
produkt
På Epecons webbsida finner du rekommenderade produkter för 
olika byggnader och lokaler. 

Klicka in och läs mer på www.epecon.se.



Epecons produkter säljs av grossister och VVS-installatörer

Referensprojekt:
Kista Science Tower – Stockholm, Psykiatrins hus – Uppsala, Norrtälje Anstalten – Norrtälje, Kumla Anstalten – Kumla, Fredriks-
borgs Fästning – Värmdö, Gallerian – Stockholm, Täby Centrum – Täby, Mall of Scandinavia – Solna, Globen – Stockholm, SÄPO-
huset – Solna, Kista Centrum – Stockholm, Sturegallerian – Stockholm, Vällingby Centrum – Stockholm, Skärholmens Centrum –
Stockholm, Barkarby Handelsområde – Järfälla, SaltsjöQvarn området – Stockholm, Järla Sjö området – Nacka, Sickla Handels-
plats – Nacka, Jarlaberg bostadsområde – Nacka, Starrbäcksängen stadsdel – Stockholm, Lokabrunn bostäder – Stockholm,
Brf Ljuskärrsberget – Saltsjöbaden, Beckomberga området – Stockholm, Vändkretsen – Danderyd, Frösunda stadsdel – Solna,
NCC HK – Solna, Skanska HK – Stockholm, JM HK – Solna, PEAB HK – Solna, Alfa Laval HK – Nacka, Atlas Copco HK – Nacka,
Scania – Södertälje, Astra Zeneca – Södertälje, General Electric – Danderyd, Folksam – Stockholm, Skandia – Stockholm,
Regeringskansliet – Stockholm, Loen – Stockholm, Ericsson HK – Stockholm, Vattenfall HK – Solna, Waterfront – Stockholm,
Posten HK – Solna, Stockholms GK – Danderyd, Svartinge GK – Sollentuna, Täcka Udden Djurgården – Stockholm, Skånska
Gruvan – Stockholm, Skansen – Stockholm, Akademiska Sjukhuset – Uppsala, Löwenströmska Sjukhuset – Upplands Väsby,
Södersjukhuset – Stockholm, Sabbatsbergs Sjukhus – Stockholm, S:t Görans Sjukhus – Stockholm, Danderyds Sjukhus –
Danderyd, NKS Karolinska Sjukhuset – Solna, KI Aulan – Solna, Folkhälsoinstitutet – Solna, CH – Gävle, MAX Restauranger-
Sverige, Quality Hotel Friends – Solna, Hotell J - Nacka – Lidingö, Clarion Sign – Stockholm, Fjällgården – Åre, Clarion Hotel
Stockholm – Stockholm, Anglais Stureplan – Stockholm, Clarion Arlanda – Arlanda, Elite Hotell - Stockholm – Eskilstuna,
Seglarhotellet – Sandhamn, Diplomat – Stockholm, Victoria Tower – Stockholm, Oaxen Krog Djurgården – Stockholm,
Operakällaren – Stockholm, Operan – Stockholm, Strandvägen 1 – Stockholm, Hotell Norrmalmstorg – Stockholm, Hellsten Hotel
Group – Sverige, Alviks Torn – Stockholm, Norrportens Strykjärn – Stockholm, Jacob Större – Stockholm, Klaraporten – Stockholm,
Kungsbrohuset 1 & 2 – Stockholm, Södertälje Stadshus – Södertälje, Polishuset Södertälje, Isafjord Kista – Stockholm, Keflavik
Kista – Stockholm, Heron City – Stockholm, Ångströms Labriatoret – Uppsala, Ulls Hus – Uppsala, Pedagogikum – Uppsala,
VHS Ultuna – Uppsala, BMC – Uppsala, Uppsala Universitet – Uppsala, Messingen - Upplands Väsby, NOD Kista – Stockholm,
KTH – Stockholm, Arlanda Flygplats – Arlanda, Bromma Flygplats – Stockholm, Stockholms Centralstation – Stockholm, Korv-
fabriken Skatteverket – Stockholm, Tältlägret 7 – Stockholm, Muraren – Täby, Tygeln & Grimman – Stockholm, Tobaksmonopolet
– Stockholm, Lidingö vallen – Lidingö, Klippudden – Lidingö, Östermalms IP – Stockholm, Stockholms Stadium – Stockholm,
Norra Djurgårdsstaden – Stockholm, Jericho – Stockholm, Coca cola Sweden – Västerhaninge, Gåshaga Brygga – Lidingö,
Racketen 11 & 12 – Stockholm, Rosenborg 1 & 2 – Solna, Fyrishov – Uppsala, Swedbank HK – Sundbyberg,  Sädesärlan 8 –
Stockholm, Skandionkliniken – Uppsala, Gamla Riksarkivet Riddarholmen – Stockholm, MVM Centrum Ultuna – Stockholm,
Annedal stadsdel – Stockholm, Gångaren- Stockholm, Väduren Micasa – Stockholm, Sollentuna Centrum – Sollentuna, Kolbotten
1 & 2 – Stockholm, Artipelag Hålludden – Värmdö, Hotell Nobis S 48 – Stockholm, Gläntan Ursvik – Sundbyberg, Kv Jarl Ösby
Park – Djursholm, Klara Zenit (Blåmannen) – Stockholm, PUB – Stockholm, Liljeholmstorget Galleria – Stockholm, Uppsala Central-
station – Uppsala, Gränby Centrum – Uppsala, Kvarteret Svava – Uppsala, Postens Brevterminal – Rosersberg, Tyresö View –
Tyresö, Kvarteret Riga – Stockholm, Lilla Sköndals området – Stockholm, Bromma Blocks – Stockholm, ZARA – Stockholm, Trane-
bergs Strand – Stockholm, Kista Mässan – Stockholm, Landmärket – Sundbyberg, Stockholmsmässan Älvsjö – Stockholm, DHL
– Solna, Gillet – Uppsala, Kungliga Musikhögskolan, Stockholms Universitet - Stockholm – Stockholm, Helsingborgs arena –
Helsingborg, Filborna Kraftverk – Helsingborg, Råå Södra Skola – Helsingborg, Magnus Stenbock Skolan – Helsingborg, Biltema
huvudkontor – Helsingborg, IKEA – Helsingborg, Närlunda höghus – Helsingborg, Berga Tower – Helsingborg, Rättscentrum –
Malmö, Kalkbrottet – Malmö, Kv Per Albin – Malmö, Tingsrätten – Malmö, Nya Latin skolan – Malmö, Emporia – Malmö, Malmö
Live – Malmö, Entré – Malmö, Mobilia – Malmö, Triangeln – Malmö, Akuten - MAS – Malmö, Turning Torso – Malmö, Malmö Högs-
kola – Malmö, Örtofta kraftverk – Lund, Universitetssjukhuset – Lund, LUX – Lund, Råby ungdomshem – Lund, Samarkand –
Växjö, Tylöhus – Halmstad, KTH – Karlskrona, Christian IV – Kristianstad, Hotell Skansen – Båstad, Kulturväven – Umeå, Stora
Hotellet – Umeå, Kallax Airport – Luleå, Lammet & Grisen – Sälen, Umeå Airport – Umeå, Valbo Kyrka – Gävle, Norra Griftegården
– Borlänge, VM- Huset – Falun, Falu Lassarett – Falun, Clarion Hotell – Uppsala, Elite Hotell - Örnsköldsvik, Swedbank – Umeå,
Köpcentrum – Hemavan, Stora Sjöfallet – Jokkmokk, Sunderbyns Sjukhus – Luleå, Curt Nicolin Gymnasiet – Finspång, Vingåker
kyrka – Vingåker, Vreta Kluster – Vreta Kloster, Åbymoskolan - Åby Kloster, Mosstorpsskolan – Skärblacka, Mirum Galleria –
Norrköping, Universitetssjukhuset – Linköping, Aktören – Linköping, Daggkåpan – Linköping, Migrationsverket – Norrköping, 
Kv Gubben – Norrköping, Stadium – Norrköping, The Lamp Hotel – Norrköping, Gothia Tower – Göteborg, Ullevi Office Arena-
Göteborg, Rättspsykiatrin-Kristinehamn, Kaveldunet 2-Strömstad, GSP8-Skövde, Hönekulla By-Kungsbacka, Örlösa Kyrka-
Lidköping, Bra Byggs Kontor-Askim, Lyckholms PEAB Kontor-Göteborg, Göteborg Convention Centre – Göteborg, Svenska Hus
HK – Göteborg, Värnamo Sjukhus – Värnamo, Brunstorps Strand – Huskvarna, Rosengården – Jönköping, Strandvägen – 
Huskvarna, Trafikövningsplats Axamo – Jönköping, Kv Ansvaret - Jönköping

Epecons produkter finns i följande databaser:

47

Symbolen innebär att produktfamiljen innefattar modeller som kan
användas för värme och/eller kyla. Se info på www.epecon.se



info@epecon.se
www.epecon.se
Telefon: +46 42-25 01 40 

Epecon AB
Florettgatan 22A
SE-254 67 Helsingborg

Hovslagarevägen 2
SE- 192 54 Sollentuna

www.epecon.se
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Värme i flera former
I Epecons breda sortiment hittar du utöver panelradiatorer även 
konvektorer och design-radiatorer i olika storlekar och former.
Gemensamt för dem alla är att de har en väl fungerande konstruktion
samt en formgivning som uppfyller de allra högsta krav som ställs vid
ny- och ombyggnation.


