
Grzejniki kamienne Termar to ogrzewanie elektryczne,

wykorzystujące zdolność akumulacji ciepła poprzez marmur

i granit, z którego są wykonane. Oddają ciepło na zasadzie

wypromieniowywania. Konwekcja, która dominuje w innych

typach ogrzewania jest tu znacznie ograniczona, dzięki cze-

mu nie występuje przegrzanie warstwy przysufitowej po-

mieszczenia i ograniczone są straty energii. Powietrze nie wy-

susza się, ograniczone jest także unoszenie kurzu, co stwarza

korzystny klimat dla osób ze skłonnościami do alergii. Ogrze-

wanie poprzez promieniowanie ciepłem ma także inne zale-

ty. Ciepło jest akumulowane nie tylko przez płytę grzejną, ale

także ściany i sprzęty. Stygnięcie pomieszczenia jest dużo

wolniejsze niż w przypadku ogrzewań z nadmuchem (np.

grawitacyjnym – konwektory, lub wymuszonym – np. „farel-

ki”). W związku z powyższym oszczędność energii, w po-

mieszczeniach ogrzewanych przez grzejniki marmurowe,

w porównaniu z innymi elektrycznymi systemami grzewczy-

mi sięga nawet do 25%.

Produkowane przez firmę Termar od 1990 r. grzejniki

kamienne cechują się bardzo wysoką jakością. Udzielamy

na nie 10 lat gwarancji. Od początku produkcji ani jeden

grzejnik nie uległ tzw. „przepaleniu”. Elementy grzewcze są

hermetycznie izolowane od otoczenia zewnętrznego po-

przez masę ceramiczną, która jednocześnie w optymalny

sposób odbiera ciepło i przekazuje do marmuru. Na wnę-

trze grzejnika nie ma wpływu ani wilgoć, ani powietrze.

Temperatura rzeczywista elementu grzejnego jest ponad

2 razy niższa od tej, do której jest on maksymalnie przezna-

czony. Nawet wielka powódź, która nawiedziła Dolny Śląsk

w 1997 roku nie spowodowała uszkodzenia zalanych grzej-

ników (z wyjątkiem termostatów – jako zewnętrzne ele-

menty elektroniczne musiały zostać wymienione). Po prze-

prowadzonych testach trwałościowych można ocenić okres

eksploatacji na minimum 30 lat.

Grzejniki dopusz-

czone są także do po-

mieszczeń wilgotnych

i z atmosferą agresyw-

ną. Produkowane są

standardowo z kilku-

nastu rodzajów mar-

muru i granitu, w bo-

gatej palecie kolory-

stycznej. Zakres mocy grzejników: 300÷1900 W. Rozmiary

grzejników od 50x35x3 cm do 160x60x3 cm. Sterowanie

pracą grzejników odbywa się poprzez precyzyjne termosta-

ty, które dobierane są pod kątem charakteru pomieszczenia,

które mają kontrolować.

Grzejniki marmurowe, produkowane przez firmę Termar,

montowane są na terenie całego kraju w mieszkaniach i do-

mach jednorodzinnych, ale także w biurach, restauracjach,

księgarniach, obiektach prywatnej służby zdrowia, obiek-

tach sakralnych i wielu innych. Grzejniki granitowe zamon-

towane są także w blisko 300 obiektach „Energetyki Zawo-

dowej” – w biurach obsługi, GPZ-tach, akumulatorniach. Ter-

mar współpracuje także z siecią dystrybutorów, z biurami

projektowymi, firmami wykonawczymi na terenie całego

kraju. Od 2002 roku rozwijany jest także eksport do krajów

Unii Europejskiej. Grzejniki marmurowe np. na rynku nie-

mieckim z powodzeniem konkurują pod względem jako-

ściowym i cenowym z podobnymi grzejnikami blisko dwu-

dziestu firm działających na tym terenie. 

Grzejniki kamienne firmy Termar spełniają normy euro-

pejskie, co daje prawo oznaczania ich znakiem CE, a także

mają znak bezpieczeństwa B, II klasę ochronności i IP-44

(możliwe stosowanie w pomieszczeniach wilgotnych). 
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