
STRADA – proste linie mocnej aluminiowej,

kratki  i g³adki przedni panel nadaj¹ grzejnikowi

standardowy,  ale i elegancki wygl¹d, któremu

zawdziêcza swoj¹ nazwê. Technologia wykona-

nia dorównuje formie. Wnêtrze grzejnika skry-

wa superwydajny element  grzejny Low-H2O,

zapewniaj¹cy ultraszybk¹ reakcjê i doskona³¹

regulacjê ogrzewania w domu czy biurze.

MINI – idealne rozwi¹zanie w pobli¿u du¿ego

przeszklenia. Grzejnik o bardzo ma³ych rozmia-

rach, który zamienia ch³ód w przyjemne ciep³o.

Charakteryzuje siê du¿¹ wydajnoœci¹ ciepln¹

przy niewielkich rozmiarach, ma bardzo trwa³¹,

odporn¹ na odkszta³cenia obudowê.

MINI-CANAL – po wbudowaniu grzejnika

w pod³ogê widoczna jest tylko kratka,  wykona-

na z drewna, stali lub aluminium. Sch³odzenie

wywo³ane du¿¹ powierzchni¹ szyby jest ca³ko-

wicie neutralizowane, a bardzo szybki element

grzejny Low-H2O natychmiast reaguje na

wszelkie zmiany temperatury.

JAGA
– oszczêdnoœæ i estetyka

PREZENTACJA

Stale sszukamy nnowych rrozwojowych pproduktów, aaby uuzyskaæ wwiêcej cciep³a pprzy mmniejszym

zu¿yciu eenergii. NNowe ttechnologie ppomagaj¹ nnam llepiej ¿¿yæ. OOgrzewanie ooparte nna ttechnologii

Low-HH2O zzu¿ywa mmniej eenergii, ddaje wwiêcej cciep³a ii zzwiêksza kkomfort ww ddomu. DDziêki ttemu

ka¿dy ppokój sszybko oosi¹ga oodpowiedni¹

temperaturê ii jest rrównomiernie oogrzany.

Grzejniki LLow-HH2O ss¹ rrównie¿ oodporne kkorozjê

i bbezpieczne ddla œœrodowiska.

Idealnie nnadaj¹ ssiê ddo sstosowania ww ssystemach

niskotemperaturowych.

DECO –– ggrzejniki, kktóre ddziêki zzachwycaj¹cej fformie rrozgrzewaj¹ nnie ttylko ccia³o, llecz ttak¿e dduszê. WWszystko ddziêki iich sstymuluj¹cej aaurze.

IGUANA – grzejnik z rysunkiem œwiec¹cego

s³oñca jako planem konstrukcyjnym. Iguana

jest dostêpna w wielu formach i z mnóstwem

akcesoriów, co pozwala na zastosowanie jej

w kuchni, ³azience lub pokoju. Nagrodzony

IF-design top 10 za stylistykê.

GEO – grzejnik wykonany z czystego mineralne-

go granulatu. Ciep³y i przyjemny w dotyku ka-

mieñ doskonale ogrzeje pokój, korytarz lub ³a-

zienkê. Grzejnik zosta³ skonstruowany specjal-

nie z myœl¹ o tym przyjemnym sposobie emisji

ciep³a.

KNOCKONWOOD – w grzejniku tym zastoso-

wano technologiê DBE czyli system, który dwu-

krotnie zwiêksza wydajnoœæ ciepln¹ grzejnika.

Zespó³ wysokiej klasy, bardzo cichych wentyla-

torów powoduje szybszy przep³yw powietrza

przez wymiennik ciep³a.  Mo¿liwe jest równie¿

zastosowanie systemu automatycznego odœwie-

¿ania powietrza przez grzejnik o nazwie
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