
Artyku  promocyjny

Aran uj c wn trze domu, dbamy o pe n  zgod-

no  wyposa enia z wybranym stylem, harmo-

ni  kolorów, gr wiat a, swoiste dla naszego 

gustu uporz dkowanie przestrzeni. al nam 

ka dego ograniczenia, miejsca które musimy 

przeznaczy  na konieczne w naszym klimacie 

wyposa enie – urz dzenia grzej ce. Czy jed-

nak tak musi by , e obecno  grzejnika sta-

nowi swoisty dysonans w naszej przestrzennej 

mozaice? Przecie  grzejnik mo e by  ozdobny, 

poprzez oryginaln  form , kolor, faktur . Mo e

by  ukryty. W cianie lub posadzce. Mo e te

mie  odpowiednio du  moc grzewcz  przy re-

latywnie ma ych rozmiarach, nie dra ni c na-

szych oczu. Produkty REGULUS®-system ce-

chuje d uga ywotno  i skuteczno  znacznie 

powy ej oczekiwa .

Z szeregu unikalnych propozycji firmy, wy-

brali my trzy sztandarowe.

NOWO ! Rewolucyjny system: REGULUS®-

-system „E” VENT – Zakres mocy – 130%

Wodny grzejnik cienny z wentylatorem. 

Wentylator zwi ksza moc grzejnika o 30% bez 

zwi kszania jego gabarytów. Grzejniki cienne 

– REGULLUS i SOLLARIUS – w wersji „E” posia-

daj  u do u pakietu lamelek aluminiowych wn -

k  do zamontowania wentylatora. Magnetyczne 

mocowanie umo liwia atwe wpi cie i wypi -

cie wentylatora. Zespó  wentylatorowy mo -

na kupi  w komplecie z grzejnikiem typu „E” 

lub te  zakup od o y  na przysz o , maj c ju

w uk adzie c.o. grzejnik przystosowany do ta-

kiej opcji. Trójbiegowy wentylator umo liwia 

grzanie ze zmienn  dynamik , dostoso-

wan  do dora nych potrzeb grzewczych 

pomieszczenia. Sterowanie – czujnikiem 

pokojowym temperatury. Sugerowane za-

stosowanie: pompy ciep a, kot y konden-

sacyjne, dynamiczne, zmienne potrzeby 

grzewcze.

REGULUS®-system INSIDE – grzejniki monto-

wane wewn trz ciany, w p ytkiej wn ce, ukry-

te za estetyczn aluzj . Ca kowita g boko

zestawu INSIDE wynosi jedynie 77 mm. Mo e

by  zamontowany m.in. w ciankach dzia o-

wych z funkcj  jednoczesnego grzania obu s -

siaduj cych ze sob  pomieszcze . Tak e oko-

lice podokienne cian szczytowych poddaszy, 

cianki kolankowe, filary i krótkie cianki s

doskona ym miejscem dla zabudowania syste-

mu INSIDE. Sprawdza si  w miejscach o ogra-

niczonej przestrzeni komunikacyjnej: wiatro-

apach, korytarzach, garderobach czy te  np. 

azienkach, gdzie mo na zabudowa  go w gla-

zurze lub u do u obudowy wanny. Ca kowita 

nowo  na rynku europejskim.

REGULUS®-system CANAL – system ogrze-

wania pod ogowego kana owego. W rozwi za-

niu tym wanna kana u wraz z wymiennikiem 

wbudowana jest w posadzk . Opcjonalnie ze-

staw kana owy mo e posiada  cicho pracuj cy 

trójbiegowy wentylator. Kana  grzewczy przy-

kryty jest a urowym drewnianym lub metalo-

wym podestem. Ca o  zgrana jest z poziomem 

posadzki. Jedyny widoczny element kana u

grzewczego to estetyczny po-

dest. System ten stosowany 

jest najcz ciej wzd u  du-

ych przeszkle , a tak e

wsz dzie tam, gdzie nie ma 

miejsca na tradycyjne grzejni-

ki a istotny jest  komfort i efek-

tywna emisja ciep a na pomiesz-

czenie. Zestawy z wentylatorem maj

wi ksz  moc grzewcz , zatem mog  by

krótsze i przez to atwiejsze do rozmieszczenia. 

Wysoko  najp ytszych zestawów wraz z pode-

stem wynosi zaledwie 80 mm. To nowatorskie 

i obecnie bardzo modne rozwi zanie. Komfort 

cieplny, ekonomiczne ogrzewanie oraz estety-

ka w jednym.

Wszystkie systemy grzejnikowe REGULUS®-

-system nie tylko „szanuj  przestrze ”. Cechuj

si  ma  bezw adno ci  ciepln  a przez to szyb-

kim startem grzania, sprawno ci  i precyzj .

Oszcz dno  energii jest oczywista – grzejnik 

o znikomej bezw adno ci cieplnej dostarcza do-

k adnie tyle ciep a, ile potrzeba do utrzymania 

zadanej temperatury. Gwarancja na miedzia-

no-aluminiowe wymienniki – 25 lat.

Szanujmy przestrze !
– REGULUS®-system
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