
GRZEJNIKI TERMA  
Jeśli zadamy sobie pytanie, co wpływa 
i stwarza wyjątkową atmosferę naszego do-
mu, pierwszymi odpowiedziami byłyby pew-
nie: meble, tekstylia, akcesoria. A może też 
– kolory. Za pomocą gry i żonglowania ulu-
bionymi kolorami każdy z nas tworzy swój 
komfortowy, a jednocześnie unikalny klimat 
własnego mieszkania.

Kolory wpływają na nasz nastrój, samopo-
czucie oraz siły wewnętrzne. Dają na prze-
mian energię i odpoczynek. Są nie tylko in-
tensywnym i ważnym akcentem w wystroju 
wnętrza, lecz także wyrażeniem własnego 
Ja. Dlatego przy wyborze grzejnika, ważne 
jest zastanowić się nie tylko nad jego funk-
cjonalnością, rozmiarem oraz kształtem, ale 
również nad kolorem.

Przykładem nietuzinkowego wzornictwa 
może być grzejnik PLeCionka, w skrócie 
znany jako PLC. Kształt PLC jest dokładnym 
odzwierciedleniem splotu nici w tkactwie. 
Ten niestandardowy  wzór na żywo sprawia 
niesamowite wrażenie. PLC, oprócz funkcji 
ogrzewania pomieszczenia, pełni funkcję 
dekoracyjną. Jest również przepiękną ozdo-
bą każdego domu, wskazuje na  niesztam-

powy gust i artystyczną naturę jego właści-
ciela. Dobrze, jeśli PLC pojawi się u osoby 
lubiącej gości, bo taki grzejnik warto poka-
zywać!  W kolorze imitującym efekt chro-
mu, PLC daje poczucie chłodnej estetyki 
i wyrafinowanego gustu. Dla osób lubią-
cych delikatne barwy, rozszerzyliśmy na-
szą podstawową paletę o nowe, lekkie od-
cienie pastelowe. W najnowszej ofercie 
dodaliśmy również możliwość wykończe-
nia grzejników w nasyconych kolorach 
grafitowych, imitacji różnych metali oraz 
wykończenia grzejnika przyjemnym mato-
wym lakierem soft.

Wielbicielom nieskomplikowanych brył 
i spokojnych linii na pewno przypadnie do 
gustu grzejnik Triarc. Pozornie prosty, lo-
giczny, racjonalny, opcjonalny – dokładnie 
tak można określić ten projekt  znanego 
brytyjskiego architekta i designera – Paula 
Priestmana. Triarc bardzo dobrze sprawdza 
się w swojej podstawowej funkcji suszenia 
ręczników, jednocześnie stanowiąc cieka-
wy akcent wyposażenia minimalistycznej 
łazienki. Z dużą łatwością wpisuje się w go-
towe, zaprojektowane już wnętrza w stylu 
nowoczesnym. Dobór właściwego koloru 
nie będzie stanowił  problemu – nowa roz-
szerzona paleta barw TERMY pozwala roz-
winąć własną wyobraźnię. Pozostaje nam 
jedynie dopasować odpowiedni kolor do 

naszych wewnętrznych odczuć, bądź kolo-
rystki gotowego już wnętrza.

Idąc tropem niestandardowego myślenia, 
przy odpowiedzi na pytanie: co wpływa 
i stwarza wyjątkową atmosferę naszego do-
mu, śmiało można powiedzieć – także grzej-
nik! Przy doborze odpowiedniego modelu, 
wzoru i koloru, kształtujemy przestrzeń, nada-
jąc jej indywidualne cechy oraz kolorystyczne 
brzmienie całości domu. Warto zaznaczyć, iż 
prezentowane grzejniki idealnie komponują 
się z gotowymi, zaaranżowanymi już prze-
strzeniami, jak również mogą stanowić ważny 
akcent naszego wyjątkowego, indywidualnie 
zaprojektowanego wnętrza. Dodatkowy atut 
i urozmaicenie stanowią nowe odcienie, które 
oferujemy w rozszerzonej palecie barw. 
Pozostaje nam więc popuścić wodze fantazji 
i... dokonać wyboru.
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