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Prezentacja firmowa

Zastosowanie
Stalowe grzejniki p ytowe INVENA oraz 

aluminiowe grzejniki cz onowe INVENA 

CALORA i EKONOS mog  pracowa  w in-

stalacjach centralnego ogrzewania wykona-

nych z dowolnych rodzajów rur: miedzianych, 

stalowych, plastikowych – zaprojektowa-

nych w systemie zamkni tym i otwartym; ze 

wzgl du na szybkie nagrzewanie si , grzejni-

ki INVENA doskonale sprawdzaj  si  w po-

mieszczeniach us ugowych i biurowych; dzi -

ki wysokiej wydajno ci cieplnej s  równie

z powodzeniem stosowane w domach jednoro-

dzinnych i mieszkaniach.

Zalety
krótki czas nagrzewania i wysoka wy-

dajno  cieplna – dzi ki nowoczesnej tech-

nologii produkcji radiatory w stalowych 

grzejnikach INVENA przyspawane s  bez-

po rednio do kana ów wodnych, wp ywaj c

na szybkie nagrzewanie si  grzejnika i jego 

wysok  wydajno  (radiatory pobieraj  cie-

p o bezpo rednio z kana u wodnego wype -

nionego czynnikiem grzewczym, bez strat 

czasu i energii jak ma to miejsce w przypad-

ku mocowania radiatorów pomi dzy kana-

ami)

grzejniki INVENA pracuj  doskonale za-

równo przy wysokich jak, i niskich temperatu-

rach wody grzewczej

ma a pojemno  wodna grzejników stalo-

wych i aluminiowych

estetyka i trwa o  wykonania

10 lat gwarancji

Charakterystyka
Stalowe grzejniki p ytowe

Zasilanie:

INVENA typ K – grzejnik zasilany z boku, 

4 otwory przy czeniowe z gwintem we-

wn trznym 1/2”

INVENA typ V – grzejnik zasilany z do u

oraz z boku, 6 otworów przy czeniowych 

z gwintem wewn trznym 1/2” (2 otwory na 

dole i 4 po bokach)

Materia : blacha stalowa wysokiej jako ci

Budowa: ka dy grzejnik z o ony jest z p yt 

grzewczych, elementów konwekcyjnych, os on 

bocznych oraz górnej kratki „grill”

Wyko czenie powierzchni: staranne i trwa-

e wyko czenie powierzchni w wielostopnio-

wym procesie przygotowania i malowania 

proszkowego na kolor bia y (RAL 9010)

Wymiary [mm]:

wysoko : 300, 400, 500, 600, 900

rozstaw otworów przy czeniowych dosto-

sowany do wysoko ci: 249, 349, 449, 549, 849

d ugo : od 400 do 2000

Parametry pracy:

ci nienie: maks. 10 bar (testowane dla 

13 bar)

temperatura: maks. 120°C

Aluminiowe grzejniki cz onowe INVENA 

CALORA

Zasilanie: z boku, 4 otwory przy czeniowe 

z gwintem 1”

Materia : aluminium wysokiej jako ci

Budowa: ka dy grzejnik standardowo jest z o-

ony z 10 cz onów

Wyko czenie powierzchni: staranne i trwa-

e wyko czenie powierzchni w wielostopnio-

wym procesie przygotowania i malowania 

proszkowego na kolor bia y (RAL 9016)

Wymiary [mm]:

wysoko : 582

rozstaw otworów przy czeniowych dosto-

sowany do wysoko ci: 500

szeroko  jednego cz onu: 82

Parametry pracy:

ci nienie: maks. 16 bar

temperatura: maks. 110°C

Aluminiowe grzejniki cz onowe EKONOS

Zasilanie: z boku, 4 otwory przy czeniowe 

z gwintem 1”

Materia : aluminium wysokiej jako ci

Budowa: ka dy grzejnik standardowo jest z o-

ony z 10 cz onów

Wyko czenie powierzchni: staranne i trwa-

e wyko czenie powierzchni w wielostopnio-

wym procesie przygotowania i malowania 

proszkowego na kolor bia y (RAL 916)

Wymiary [mm]:

wysoko : 582

rozstaw otworów przy czeniowych dosto-

sowany do wysoko ci: 500

szeroko  jednego cz onu: 81

Parametry pracy:

ci nienie: maks. 16 bar

temperatura: maks. 120°C

Informacje dodatkowe
Aprobaty i certyfikaty: zgodno  z EN 442, 

Atest PZH, znak CE, certyfikaty europejskie 

(DIN, BSI, NF) i rosyjskie (GOST R)

Pozosta a oferta:

armatura do instalacji wodnych

w yki w oplocie ze stali nierdzewnej

armatura do instalacji gazowych

armatura do instalacji grzewczych

zawory grzejnikowe do pod cze  dolnych 

i bocznych, zarówno do rur stalowych, mie-

dzianych (do wlutowania) jak i pex/al/pe

kompletny system instalacyjny z rur PEX/

AL/PE ze z czkami skr canymi lub zapraso-

wywanymi

instalacje z miedzi

baterie jedno- i dwuuchwytowe azienkowe 

i kuchenne

ceramika sanitarna – szafki azienkowe 

z umywalkami

kabiny natryskowe

natryski i akcesoria natryskowe

zlewozmywaki ze stali nierdzewnej wpusz-

czane i nak adane

Grzejniki p ytowe i cz onowe 
INVENA
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