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GRZEJNIKI,  PODŁOGÓWKA

Z A S T O S O W A N I E

W instalacjach centralnego ogrzewania jedno- lub dwururowych, pompowych – 
w systemie zamkniętym

Z A L E T Y

oryginalna stylistyka – grzejniki o wysokich walorach estetycznych, zaprojekto-
wane z najwyższą dbałością o funkcjonalność
grzejnik Heatwave – zaprojektowany w formie kunsztownego wzoru na ścianę
przygotowany został jako system modułów, które można łączyć tworząc urzą-
dzenie grzewcze idealnie dopasowane do wielkości pomieszczenia, które ma
ogrzewać
grzejniki konwektorowe oparte są o technologię Low H2O – ogrzewanie zużywa
mniej energii, daje więcej ciepła i zwiększa komfort cieplny

C H A R A K T E R Y S T Y K A

Grzejniki konwektorowe
ścienne: KNOCKONWOOD, TEMPO, MAXI, LINEA PLUS, MINI, STRADA
kanałowe: CANAL PLUS, MINI CANAL

Charakterystyka budowy: wymiennik miedziany, z pofalowanymi aluminiowymi la-
melami, obudowa stalowa
Ciśnienie robocze [MPa]: do 1
Moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C [W]: 227-12624
Wymiary [mm]: wys.: 80-950, szer.: 400-3000, głęb.: 100-200
Sposób zasilania: od dołu lub z boku (możliwość dowolnego podłączenia każde-
go grzejnika), przyłącza o średnicy 1/2 cala

Grzejniki dekoracyjne
panelowe: grzejniki stalowe z listwami poziomymi, pionowymi, ułożonymi równo-
legle, prostopadle lub ukośnie do ściany, z wbudowanym lustrem, z wieszakami,
modele: IGUANA, ACCOLADE, NARCIS, PANEL PLUS; SANI: RONDA, PANEL,
LOUVRE; DECO: SPACE, PANEL, LOUVRE, TABOE, TABOE SANI
kamienne: GEO
ze stali nierdzewnej: ARISTOCRAT

Ciśnienie robocze [MPa]: do 0,8
Moc cieplna przy parametrach 75/65/20°C [W]: 291-16000
Wymiary [mm]: wys.: 60-3000, szer.: 60-3000, głęb.: 50-170
Sposób zasilania: od dołu lub z boku
Montaż: na ścianie lub jako wolno stojące
Wykończenie powierzchni:

grzejniki stalowe – galwanizowanie, lakierowanie proszkowe w jednym z 38 ko-
lorów
grzejniki kamienne – 8 kolorów kamienia

Temp. zasilania [°C]: do +110
Wyposażenie podstawowe: korek, odpowietrznik ręczny, komplet uchwytów do
montażu grzejnika lub nóżki, osłony przykrywające podłączenie grzejnika (w zależ-
ności od typu grzejnika w wyposażeniu podstawowym lub dodatkowym)
Wyposażenie dodatkowe: zawory termostatyczne i powrotne JAGA, dostępne 
w 9 kolorach
Cechy szczególne: bogate wzornictwo, wysoka jakość wykonania i estetyka

System DYNAMIC BOOST EFFECT – grzejnik dostosowujący swoje parame-
try do warunków otoczenia, system zwiększa wydajność grzejnika nawet o 100%,
dzięki czemu jest bardzo dobrym rozwiązaniem do systemów niskotemperaturo-
wych

OXYGEN – grzejnik, który wietrzy pomieszczenie, utrzymując w nim stały, kom-
fortowy poziom świeżego powietrza, dzięki czemu można zmniejszyć koszty ogrze-
wania oraz zapewnić świeże i zdrowe powietrze w domu
NOWOŚĆ: IGUANA PLUS – kolekcja grzejników dekoracyjnych o zwiększonej 
o blisko 40% mocy w stosunku do istniejących już modeli z linii Iguana. W kolekcji
dostępne są grzejniki o różnym promieniu wygięcia, między innymi: proste, wygię-
te w delikatny łuk, w formie kolumny, do montażu w narożniku wewnętrznym, do za-
budowy narożnika zewnętrznego.
TWINE&PINCH - nowe dekoracyjne grzejniki marki Jaga to kwintesencja znakomi-
tego wzornictwa i zaawansowanej technologii. Nowoczesna konstrukcja kolektora
zbudowanego z pierścieni wyposażonych w system dysz zapewnia lepszy obieg
wody w grzejniku. Dodatkowym atutem urządzeń jest duża wydajność nawet przy
niskich temperaturach zasilania.

Grzejniki wodne 
– dekoracyjne, konwektorowe, kanałowe
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