
Wykańczany ręcznie Oxford to powrót do 
czasów, gdy grzejniki były dziełami sztuki 
rzemieślniczej. Dziś, dzięki najnowszym 
technologiom oraz wspólnej pracy artysty, 
technologa, konstruktora i rzemieślnika, 
powstaje produkt o wyjątkowej jakości 
i wzornictwie.
Oxford jest zapowiedzią nowej linii grzejni-
ków odlewanych w ofercie firmy Terma. 
Kolejne modele w linii to urzekający swą pro-
stotą Plain, bogato zdobiony Kaszub oraz 
wyróżniony znakiem must have Łódź Design 
Festival 2013 – aluminiowy grzejnik odlewany 
Pillou. Każdy z nich jest unikalny, lecz wszyst-
kie łączą w sobie tradycję, artyzm rękodzieła 
i jego unikalność. Tworzone z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii zapewniają 
najwyższe parametry, a co za tym idzie;
funkcjonalność, oszczędność i skuteczność.
– Nasza fascynacja produktami odlewanymi 
zrodziła się przy okazji odnawiania zabytko-
wych grzejników, które urzekły nas swoim 

pięknem, trwałością i wyjątkowym ciepłem 
– wspomina rzeźbiarz Bartosz Chylewski, 
na co dzień tworzący nowe projekty grzejni-
ków odlewanych. 
– To, co robię, to moja pasja. Kreując kształt 
grzejnika, chciałbym osiągnąć stan równowa-
gi pomiędzy jego formą i funkcją. 
Nowa linia produktów doskonale pasuje za-
równo do wnętrz w stylu retro, jak i aranżacji 
w postindustrialnych loftach. Niezależnie 
od tworzenia własnych modeli, firma Terma 
nadal zajmuje się poszukiwaniem i odnawia-
niem zabytkowych grzejników żeliwnych. 
Wyłaniające się spod warstw popękanej
farby mistrzowskie formy z przełomu 
XIX i XX w. wciąż pozostają źródłem inspi-
racji dla  projektantów. 
– Mamy nadzieję, że ukazane na nowo walory 
grzejników odlewanych sprawią, iż na powrót 
zagoszczą one w naszych domach i spotkają 
się z ciepłym przyjęciem – podsumowuje 
Bartosz Chylewski. 
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CIEPŁO JEST DZIEŁEM SZTUKI
NOWA LINIA GRZEJNIKÓW ODLEWANYCH  

Inspirowany miejscowym 
folklorem grzejnik Kaszub

Pillou – aluminiowy 
grzejnik odlewany

Rzeźbiarz Bartosz Chylewski podczas 
pracy nad grzejnikiem Kaszub

Grzejnik żeliwny 
po renowacji

Oxford – żeliwny grzejnik odlewany

prezentuje
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