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WODA I CIEPŁO KSZTAŁTUJĄ NASZE ŻYCIE

Marka Kermi to gwarancja ciepłej, świeżej 
atmosfery, która dzięki swym produktom zagości 
w przestrzeni Państwa domu. Długoletnie 
doświadczenie, pasja w tworzeniu pięknych 
form oraz zaawansowana wiedza i możliwość 
wykorzystania najnowocześniejszych technologii 
rodzą przedmioty, których niezawodność 
gwarantuje niemiecka marka.

Kermi, której główna siedziba mieści się w Bawarii, 
należy do szwajcarskiej grupy kapitałowej 
AFG Arbonia-Forster-Group, globalnego lidera 
branży. Zaliczamy się do wiodących europejskich 
producentów, zarówno w zakresie techniki 
grzewczej, jak i kabin prysznicowych. Zatrudniamy 
ok. 1300 wykwalifikowanych fachowców, 
którzy korzystając z najnowszych osiągnięć 
technologicznych, wciąż udoskonalając linie 
produktowe, wyznaczają trendy na rynku. 

Silna marka daje 

poczucie 

bezpieczeństwa

K E R M I  –  T O  S Y N O N I M  F A C H O W O Ś C I

TWORZYMY PIĘKNY KSZTAŁT CIEPŁA

Najwyższą jakość produktów Kermi widać 
wyraźnie w ich designie. W dziale rozwoju Kermi 
powstają formy, które na nowo definiują kształt 
ciepła i sposób postrzegania kabin prysznicowych. 
Wyjątkowo indywidualne, a nade wszystko 
funkcjonalne  wzornictwo nadaje im ponadczasowy 
charakter. Efektem są liczne nagrody i wyróżnienia 
zdobywane przez nasze produkty.

PREKURSORSKIE DZIAŁANIA W ODPOWIEDZI  
NA CORAZ WYŻSZE WYMAGANIA

Kermi sukcesywnie wnosi ogromny wkład w rozwój 
technologii grzewczych i sanitarnych. Rozwiązania 
stosowane w naszych produktach były i często 
nadal są koncepcjami nowatorskimi. Świadczą 
o tym liczne innowacyjne idee, które do dziś nie 
zostały zastąpione lepszymi, a wykorzystywane są 
przez innych producentów z branży. Nowoczesna, 
przyjazna środowisku produkcja, przemyślane 
rozwiązania montażowe, optymalna funkcjonalność 
i komfort produktów, a także najnowszy 
rewolucyjny koncept efektywnego oszczędzania 
energii w procesie przekazywania ciepła sprawiają, 
iż Kermi zajmuje czołowe miejsce wśród liderów 
branży. 

Niezawodna jakość 
produktów odpowiadająca 
wymogom normy EN 14428

Stabilność, 
bryzgoszczelność i łatwość 
utrzymania w czystości 
potwierdzone znakiem TÜV

20 lat gwarantowanej 
możliwości zakupu części 
zamiennych (od daty 
zakupu 01.01.2008)

System zarządzania jakością 
według normy DIN EN 
9001:2008. Odpowiedzialny 
system zarządzania 
środowiskowego  
DIN EN 14001:2004.
System Zarządzania Energią 
DIN EN ISO 50001:2011

Najwyższa jakość 
bezpiecznego 
szkła hartowanego 
odpowiadająca wymogom 
normy EN 12150
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W KERMI  JAKOŚĆ MA NAJWYŻSZY 
PRIORYTET

Począwszy od rozwoju produktu przez surowy 
dobór materiałów poddawanych bezwzględnym 
próbom,  aż po końcowy etap rygorystycznej 
kontroli jakości, realizowane są wysokie standardy 
jakości Kermi.  
Obok oznaczenia CE oraz europejskiej normy 
EN 442 gwarancję niezawodności daje znak 
RAL-Gütezeichen, oznaczenie CE oraz Certyfikacja 
Systemu Kontroli Jakości wg DIN EN ISO 9001:2008, 
Systemu Zarządzania Środowiskowego 
wg ISO 14001:2004 oraz System Zarządzania  
Energią wg DIN EN ISO 50001:2011.

ZNAK JAKOŚCI  RAL-GÜTEZEICHEN 
GWARANTEM NAJWYŻSZEJ  JAKOŚCI

Grzejniki płytowe Kermi zostały wyróżnione 
znakiem jakości RAL-Gütezeichen, którego 
nadanie uwarunkowane jest potwierdzeniem cech 
jakościowych daleko wybiegających poza normę.   
Dokładnie zdefiniowana jakość materiału,  staranny 
dobór surowców oraz surowa kontrola jakości  
na każdym etapie produkcji, precyzyjne spawanie, 
próby ciśnieniowe wykonywane dużo powyżej  
wymagań, gruntowanie i lakierowanie na 
najwyższym poziomie, stały pomiar nominalnej 
mocy cieplnej to wszystko składa się na jakość,  
która nagrodzona znakiem RAL, gwarantuje 
znakomity wygląd oraz bezpieczeństwo 
użytkowania.

POMYSŁY NA INNOWACJE  / 
NOWATORSKIE  IDEE  WYGRYWAJĄ

Rozwiązania firmy Kermi to często pionierskie 
idee. Dowiodły tego liczne innowacje 
produktowe w zakresie samej techniki grzewczej, 
np. zoptymalizowanie wykorzystania energii  
przez zminimalizowanie strat ciepła, 
wprowadzenie na rynek pierwszego grzejnika 
niskotemperaturowego  czy zastosowanie 
zintegrowanego zaworu z wkładką o nastawionej 
wstępnie wartości kv, które do dziś jest 
niedoścignionym rozwiązaniem ułatwiającym 
projektowanie, oszczędzającym energię 
i skracającym czas montażu. Również proces 
tworzenia na etapie produkcji został usprawniony 
przez rozwiązania Kermi; zastosowanie pierwszej 
w pełni automatycznej linii produkcyjnej  
czy wprowadzenie dwuwarstwowego lakierowania 
stanowiły przykład dla całej branży.

Niezawodna jakość 
produktów odpowiadająca 
wymogom normy EN 14428

System zarządzania jakością 
według normy DIN EN 
9001:2008. Odpowiedzialny 
system zarządzania 
środowiskowego  
DIN EN 14001:2004.
System Zarządzania Energią 
DIN EN ISO 50001:2011

Cechy jakościowe  
wybiegające daleko   
poza normę

Moc cieplna według  
europejskiej normy  
PN EN 442
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WALK-IN-SHOWER XS. NOWY WYMIAR PRZESTRZENI 

Wraz ze wzrostem powierzchni łazienki rośnie pragnienie dużej, niczym nieograniczonej 

swobody ruchów, również pod prysznicem. Oferta ścian Walk-in-Shower XS firmy Kermi 

nadaje projektowaniu wnętrza łazienki zupełnie nową perspektywę. To nowoczesne 

wzornictwo na nowo definiuje miejsce korzystania z prysznica. Wolnostojące, duże szyby 

zapewniają wrażenie przestrzeni, gwarantując swobodny dostęp, również w przypadku 

łazienek o ograniczonej powierzchni.

�



�

Kermi pozostawia 
indywidualnym życzeniom 
klientów duże pole 
do popisu – dzięki 
innowacyjnym ścianom 
Walk-in-Shower XS. 
Wykonane z 8-mm szkła 
hartowanego, dostępne są 
w produkcji seryjnej  
lub na wymiar. 

Podtrzymywane przez 
elementy stabilizujące 
mocowane do ściany 
lub sufitu, zapewniając 
najwyższy poziom 
bezpieczeństwa przy 
wyjątkowych walorach 
estetycznych.



�

WALK- IN-SHOWER XS .  NOWY WYMIAR PRZESTRZENI 



�

PASA ®.  EKSKLUZYWNA FUNKCJONALNOŚĆ

Czysta estetyka do rozwiązań architektonicznie wymagających. Każdy, kogo zachwycają 

proste formy i bezkompromisowa funkcjonalność w wyposażeniu łazienki, odnajdzie 

w kabinie Pasa odpowiednie rozwiązanie.



�

Pasa – klasa premium 
w dziedzinie różnorodności 
i zdolności dopasowania.

Każdorazowo wykonywana 
indywidualnie na wymiar, 
z dokładnością co do 
milimetra.

Praktyczne rozwiązania 
drzwi wahadłowych 
zapewniają dużą swobodę 
ruchów nawet na 
niewielkiej powierzchni.

Subtelne w dotyku, 
ergonomiczne uchwyty 
nadają całości charakter 
skończonego piękna.



�

Najwyższej jakości 
zawiasy z wbudowanym 
mechanizmem windowym 
gwarantują płynne 
otwieranie i zamykanie 
drzwi, zarówno 
do środka, jak i na 
zewnątrz (poza kabiną 
ćwierćkolistą z drzwiami 
jednoskrzydłowymi). 

Umożliwia to również 
montaż kabiny 
bezpośrednio na posadzce 
zapewniając ich delikatne 
unoszenie przy otwieraniu.

Zawiasy wewnątrz kabiny, 
zlicowane są z taflą szkła, 
co nie tylko wpływa 
na ich estetykę, ale 
również znacznie ułatwia 
czyszczenie kabiny.



�

PASA ®.   DOSKONAŁE WZORNICTWO I  PRECYZJA DZIAŁANIA



	


PASA ® XP.  WYJĄTKOWA ESTETYKA W WYKONANIU SERYJNYM

Pasa XP gwarantuje skończenie doskonały komfort kąpieli. Prezentuje 

szerokie spektrum dostępnych wymiarów i wariantów, dzięki czemu 

pasuje do niemal każdej łazienki. Sporo przestrzeni na niewielkiej 

powierzchni zapewniają drzwi wahadłowe, dostępne także w dużych 

wymiarach.



		

Kompozycja szlachetnego 
szkła hartowanego, 
subtelnych zawiasów oraz 
eleganckich uchwytów 
– wszystko z najwyższej 
jakości materiałów. 

Harmonijnie 
wkomponowane profile 
przyścienne pozbawione 
są widocznych elementów 
mocowań.

Czysta estetyka 
komfortowych drzwi 
wahadłowych stanowi 
element decydujący o stylu 
nowoczesnej, przyjaznej 
łazienki.



	�



	�

GIA ®.  ELEGANCJA I  KOMFORT Z  WIELOMA DODATKAMI

Geometria prostych linii szkła w połączeniu ze zmysłowym kształtem 

elementów wykończenia rodzi funkcjonalne piękno, które zachwyca.



	�

GIA ®.  HARMONIA NOWOCZESNEGO WZORNICTWA



	�

Zawiasy w kabinie Gia  
to przykład wyjątkowego 
rozwiązania technicznego: 
wewnątrz kabiny zawiasy 
nie wystają poza taflę 
szkła. Jest to funkcjonalne 
i eleganckie rozwiązanie 
ułatwiające czyszczenie 
kabiny.



	�

GIA ® XP.  FORMY,  KTÓRE UWODZĄ

Kabina Gia XP przyciąga świeżą estetyką. Jej bezpretensjonalny 

charakter harmonijnie współgra z nowoczesną, wymagającą  

architekturą wnętrz łazienkowych. 



	�

Wyjątkowo duże 
możliwości dostosowania 
do indywidualnej 
koncepcji łazienki. 
Niezrównany wybór 
wariantów wykonania 
oraz wyjątkowo elastyczny 
system wyrównawczy 
sprawiają, iż niezależnie  
od tego, czy mamy  
do czynienia z klasyczną 
konstrukcją wnękową 
czy instalacją dużych 
rozmiarów – wszystko 
doskonale współgra 
z zastaną stylistyką 
ceramiki i armatury.



	�

Ujmuje swoim nowoczesnym designem oraz połączeniem hartowanego 

szkła z profilem przyściennym wykonanym z eloksalowanego aluminium, 

nadając swojemu otoczeniu wyjątkowo gustowny charakter.

F I L IA ® XP.  N IESKAZITELNA PROSTOTA L IN I I



	�

Wyposażona w mechanizm 
windowy unoszący drzwi 
przy otwieraniu do środka 
i na zewnątrz pozwala 
w pełni cieszyć się wygodą 
podczas użytkowania. 
Doskonała forma 
w genialnej proporcji  
do poniesionych kosztów.



�


DIGA ®.  KOMFORT I  FUNKCJONALNOŚĆ

Zachwyca wzornictwem oraz prostą i nowoczesną formą. Doskonale 

harmonizuje ze współczesnymi trendami, przyciągając również swoją 

funkcjonalnością.

universal
design award 2010

universal
design consumer

favorite 2010



�	

Eleganckie metalowe
zawiasy przegubowe
umożliwiają odchylenie
o 180° na zewnątrz,
natomiast przegubowe
ścienne profile aluminiowe
umożliwiają odchylenie
o 90° na zewnątrz oraz
do wewnątrz.

Wbudowany mechanizm
windowy zapewnia płynne
i gładkie funkcjonowanie.



��

DIGA ®.   PRAKTYCZNA KABINA KLASY PREMIUM



��

Zastosowane w modelu 
Diga drzwi wahadłowo-
-składane dzięki 
oryginalnym ściennym 
profilom przegubowym 
oraz przegubowym 
zawiasom mogą być 
w prosty sposób złożone 
płasko na ścianie.

Gwarantują dużą szerokość 
wejścia, bezproblemowe 
czyszczenie i praktyczną 
oszczędność miejsca 
w łazience.



��

RAYA ®.  PROSTY DES IGN I  NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

W projektowanej według nowoczesnej stylistyki łazience model Raya prezentuje się 

zgrabnie i wyjątkowo atrakcyjnie. Przejrzysta i konsekwentnie wykorzystująca proste linie 

konstrukcja, oparta na gładkich profilach z zastosowaniem wysokiej jakości zawiasów 

oraz eleganckich uchwytów. Wyposażona w praktyczne drzwi wahadłowe oraz precyzyjny 

mechanizm windowy stanowi idealny model do montażu na posadzce.



��

Istnieje możliwość

wykonania kabin z tej serii

na wymiar, pod specjalne

zamówienie klienta.



��



��

ATEA.  PRAKTYCZNA OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Nowoczesna stylistyka. Bezpieczne szkło hartowane, ujęte w ramy 

delikatnie zaokrąglonych profili, całość uzupełniona subtelnymi 

uchwytami. Atrakcyjny wybór modeli, łącznie z parawanem na wannę.



��

ATEA.  KOMFORT Z  WIELOMA ZALETAMI



��

Dostępne są modele
o dużej szerokości,
np. drzwi wahadłowe  
– 1200 mm.

W kabinie Atea uchwyty
dostarczane są w bieli  
lub w chromie.



�


Swoboda ruchów 
w łazience w każdej 
sytuacji. Kabiny Kermi 
poza estetyką cechuje 
ogromna funkcjonalność 
i wygoda użytkowania. 
Oznacza to komfort dla 
wszystkich użytkowników, 
niezależnie od ich postury 
czy sprawności ruchowej. 
Pragmatyzm widoczny jest 
przede wszystkim w braku 
jakichkolwiek przeszkód we 
wchodzeniu do kabiny lub 
np. wprowadzaniu wózka 
osoby niepełnosprawnej. 

Na stabilizatorach 
dodatkowo umieszczone 
są haczyki, na których 
zawiesić można niezbędne 
drobiazgi.



�	



��
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KermiEXTRA spełnia życzenia dotyczące kabiny prysznicowej.

System stworzony, aby sprostać wszelkim wymaganiom i życzeniom 

klientów. Nawet, jeżeli życzenia te wychodzą poza standardowe 

spektrum naszych produktów. Istnieje możliwość zamówienia 

dowolnych profili, zawiasów i uchwytów, różnych rodzajów szkła, 

doboru kolorów lub ekskluzywnych wzorów piaskowanych na szkle. 

INDYWIDUALNA.  DOPASOWANA.  SPECJALNA



��

Nasze propozycje dotyczą 
kilku kategorii:

Zawiasy, szkło, uchwyty, 
wykonania specjalne.

Jedyna w swoim rodzaju 
kabina prysznicowa 
indywidualnie dopasowana 
np. przez: 

�  wzór na szkle piaskowany 
według naszej propozycji 
lub Państwa życzenia  

�  profile w dowolnym 
kolorze sanitarnym 
lub z palety RAL 

�  uchwyt chowany w taflę 
szkła.



��

UCHWYTY W SYSTEMIE  KERMIEXTRA



��

SZKŁO

Kermi proponuje paletę 
10 ciekawych motywów 
standardowych.
Każdy wzór może być 
piaskowany na całej 
powierzchni szyby lub 
pośrodku. 

ESG klar

ESG Siesta

ESG szary

ESG SR Opaco

ESG SR Arena C

��

wzór Flame

wzór Stripeszkło przezroczyste

wzór Stone

wzór Light

wzór Bamboo

wzór Geometrie

wzór Arte

wzór Mare                                                              

wzór Fresh

wzór Line

wzór Flame
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KOLORY PROFIL I

biel (RAL 9016) Soft

beż bahama Soft czarny Softpergamon Soft

śnieżnobiały, (RAL 9016) Soft błękit egejski Softmanhattan Soft

biel szlachetna

śnieżnobiały, (RAL 9010) jaśmin manhattan pergamon beż bahama błękit egejski

żółty, (RAL 1004)czerwony, (RAL 3003) natura calypso niebieski, (RAL 5002)czarny 

cytrus Nature oliwka Nature kukurydza Nature

krokus Nature lawenda Naturepurpura Nature

Edycja Nature

Podstawowe kolory  
natury. Świeże  
i wyraziste.

Edycja Soft

Szlachetna, matowa 
powierzchnia z delikatnym, 
jedwabistym  
efektem Soft.

Edycja Metallic

Pełen blasku  
trend retro z lat 
pięćdziesiątych.  
Klasyczne barwy  
edycji Metallic.

grafit Metallic srebro błyszczące Metallic srebro cyrkonowe Metallic

złoto słoneczne Metallic miedź klasyczna Metallic

Ze względów technicznych 
możliwe są różnice  
w odcieniach kolorów.

��

Nieograniczone możliwości wyrażenia własnego gustu. Purpurowa 
czerwień lub gołębia szarość, delikatne pastele lub metaliczny kolor 
dopasowany do grzejnika dekoracyjnego lub umywalki 
– dzięki usłudze KermiEXTRA możliwe jest zrealizowanie wszystkich 
wariantów kolorów, a także zastosowanie oryginalnych kolorów 
sanitarnych z palety RAL lub z palety kolorów Kermi.



��



��

J IVE ®.  C IEPŁO Z  TEMPERAMENTEM

Elegancka forma osłony i idealnie zintegrowana głowica 

termostatyczna. Jive to unosząca się lekkość, płynny rytm kształtu 

i ciekawa asymetria oraz siła dynamiki i temperament zapewniający 

dużą moc cieplną. 



�


IDEOS ®.  UNIKALNE WZORNICTWO

Ideos – więcej niż jeden krok do przodu. Konsekwentny w najdrobniejszych szczegółach. 

W wersji zaworowej jeden z elementów przejmuje rolę osłony, całkowicie maskując 

elementy mocujące i przyłącza, a zintegrowana głowica termostatyczna doskonale 

komponuje się ze wzornictwem elementu.



�	

IDEOS ®-V.  LEKKOŚĆ I  BLASK

Zgodne z trendami 
wzornictwo czy 
niepowtarzalny design? 

Ideos reprezentuje 
w wyjątkowy sposób  
obie te cechy. 

Poszczególne moduły, 
kształtem przypominające 
gwiazdy, łączą się 
w fascynującą całość.



��

CREDO-HALF ®.  FASCYNUJĄCA FORMA I  FUNKCJONALNOŚĆ

Czysta estetyka, która polaryzuje. Interesująca asymetria dopasowująca 

się idealnie do prostego stylu nowoczesnych łazienek.  

Szeroka, wyrazista i płaska osłona łączy się miękkim łukiem ze ścianą. 

Istnieje możliwość 
zamówienia wersji 
z dodatkowym zasilaniem 
elektrycznym, które 
gwarantuje utrzymanie 
komfortowej temperatury 
poza sezonem grzewczym. 

Możliwe jest również 
zupełne uniezależnienie 
grzejnika od sieci 
ogrzewania w przypadku 
zastosowania wyłącznego 
zasilania elektrycznego.

Dostępne jest również 
wykonanie dwukolorowe.



��

CREDO-DUO ®.  INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Doskonale wtapia się w wystrój łazienki lub pokoju. Do głównych 

atutów należy wysoka wydajność cieplna, atrakcyjne wzornictwo 

oraz wbudowany zawór ze zintegrowaną głowicą termostatyczną, 

ustawiony fabrycznie na odpowiednią wartość kv.

xlink – zestaw do 
podłączenia ogrzewania 
podłogowego.

Innowacyjne, zintegrowane 
podłączenie ogrzewania 
podłogowego i grzejników 
łazienkowych w jednym 
urządzeniu. 
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CREDO ®.  DOSKONAŁOŚĆ W PROSTEJ  FORMIE

Klasyczne wzornictwo w prostej formie. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego 

osprzętu oraz doposażenia grzejnika w dodatkowe zasilanie elektryczne.
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CREDO ®-V.  DYNAMIKA I  PROSTOTA
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Grzejnik Credo-Uno to prawdziwa atrakcja w swojej klasie cenowej.

Konsekwentna i niepowtarzalna struktura, od prostokątnych pionowych profili,  

przez proste rury poprzeczne, aż po harmonijnie dopasowany kształt dolnych i górnych 

osłon. Prosta forma idealnie wpisująca się w kształt nowoczesnej łazienki.

CREDO-UNO ®.  NAJWYŻSZA OCENA ZA KSZTAŁT
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CREDO-UNO ®-V.  KONSEKWENCJA I  N IEPOWTARZALNOŚĆ



��

ICARO ®.  LEKKI  I  DYNAMICZNY DES IGN

Przemyślane i funkcjonalne wykonanie. Seryjnie dostarczany jest 

z 50 mm podłączeniem ukrytym za osłoną oraz ze zintegrowaną 

głowicą termostatyczną. Istnieje możliwość zamówienia wersji 

z dodatkowym bądź wyłącznym zasilaniem elektrycznym.
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Charakterystyczne kwadratowe otwory i wyjątkowe 

wzornictwo sprawiają, że grzejnik ten każdemu 

pomieszczeniu nadaje wyjątkowy klimat.

KAROTHERM ®.  TECHNIKA GRZEWCZA DO KWADRATU



�


FEDON ®.  C IEPŁO W NOWYM KSZTAŁCIE

Niezwykle konsekwentny w swojej prostocie, a przy tym wyjątkowo indywidualny. 

Tajemnica tkwi w funkcjonalnej szczelinie umieszczanej opcjonalnie po lewej lub prawej 

stronie grzejnika. Jest ona genialną podstawą dla bogatego programu akcesoriów. 

Minimalistyczne wykonanie, w którym zintegrowana głowica termostatyczna doskonale 

komponuje się ze wzornictwem elementów.



�	

Lustro, lampa, element do 
zawieszania garderoby, 
półka, wieszak na ręczniki 
lub haczyk… wysokiej 
jakości akcesoria mogą być 
umieszczane na dowolnej 
wysokości szczeliny. 
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KERMI  DECOR ®-V.  ELEGANCKA FORMA CIEPŁA

Zaworowa wersja grzejnika rurowego, w którym harmonijne, proste linie przechodzą 

w subtelne łuki, nadając mu łagodny, organiczny charakter. Szeroka paleta wymiarów 

i kolorów pozwala na dowolną aranżację, a podłączenie na środku znacząco ułatwia 

planowanie.



��

Grzejnik rurowy 
w najbardziej estetycznym 
wydaniu. Inny od 
pozostałych. 

Najwyższa jakość 
wykonania. Olbrzymie 
możliwości doboru koloru 
i wymiarów.

KERMI  DECOR ®-S .  PROSTOTA I  WYDAJNOŚĆ



��
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GRZEJNIK I  PŁYTOWE.  NOWOCZESNA TECHNIKA GRZEWCZA

Grzejniki profilowe i Plan, w wersji zaworowej, kompaktowe, 

higieniczne, modernizacyjne i Verteo – wszystkie produkowane 

w Technologii Therm X2, pozwalającej na oszczędność energii  

na etapie przekazywania ciepła.



��
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Grzejniki z powłoką Kermi 
Hygienic przeznaczone 
są do pomieszczeń 
o podwyższonych 
standardach sanitarnych.

Grzejniki Verteo 
to pionowa wersja 
energooszczędnych 
grzejników płytowych 
Kermi w wersji profilowej 
i Plan.

GRZEJNIK I  PŁYTOWE 
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ŚCIANY GRZEWCZE

Powierzchnie grzewcze optymalne w planowaniu, w wykonaniach 

poziomych lub pionowych. Specjalnie dla indywidualnego dopasowania 

w architekturę wnętrza.
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KONWEKTORY 

Komfortowe ciepło w eleganckiej, kompaktowej formie. Idealne 

rozwiązanie do pomieszczeń o dużych oszklonych powierzchniach. 

Eleganckie, łatwe w planowaniu obiektów, dające wysoki komfort 

ogrzewania w pomieszczeniach o wyszukanych wnętrzach.
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KOLORY GRZEJNIKÓW

czarny Soft

beż bahama Soft pergamon Softbłękit egejski Soft

biel, (RAL 9016) Soft śnieżnobiały, (RAL 9016) Soft manhattan Soft

2 | biel, (RAL 9016)

R | śnieżnobiały, (RAL 9010) 8 | manhattan I | błękit egejski

F | pergamon3 | beż bahama E | czarny 

cytrus Nature oliwka Nature kukurydza Nature

krokus Nature

inka Ethnosolaris Ethno

terra Ethnocarmina Ethno

lawenda Naturepurpura Nature

Edycja Nature

Podstawowe kolory  
natury. Świeże  
i wyraziste.

Edycja Soft

Szlachetna, matowa 
powierzchnia z delikatnym, 
jedwabistym  
efektem Soft.

Edycja Metallic

Pełen blasku  
trend retro z lat 
pięćdziesiątych.  
Klasyczne barwy  
edycji Metallic.

Edycja Chrom

Edycja Ethno 
Popularne jak nigdy  
dotąd ciepłe, soczyste 
kolory egzotycznych kultur.

grafit MetallicW | srebro błyszczące Metallic złoto słoneczne Metallic

srebro cyrkonowe Metallic brąz matowy Metallic

Z | chrom*

miedź klasyczna Metallic

Ze względów technicznych 
możliwe są różnice  
w odcieniach kolorów.

Istnieje także możliwość 
lakierowania grzejników 
w kolorze z palety  
RAL CLASSIC.

* Wyłącznie w grzejnikach 
Jive (rura),  
Credo-Half (grzejnik),  
Icaro i Credo-Uno

KOLORY GRZEJNIKÓW

KOLOR 
SERYJNY

KOLORY 
SANITARNE

EDYCJE 
SPECJALNE
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Biblioteka DWG  
oraz katalogi 3D  
do pobrania na stronie 
www.kermi.pl


