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CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ooggóóllnnaa
TERMA TECHNOLOGIE oferuje grzejniki dekoracyjne, grzejniki

łazienkowe oraz grzałki elektryczne do grzejników. W ofercie

mamy także szereg akcesoriów, które wraz z grzałkami elek-

trycznymi uzupełniają gamę naszych produktów. Oferujemy

grzejniki od prostych drabinek po ekskluzywne modele o wyszu-

kanym wzornictwie. W zależności od potrzeb klientów grzejniki

podzielone zostały na 3 grupy Lux – ekskluzywne formy, Modern-

nowoczesna stylistyka oraz Classic – klasyczne kształty.

VERUS należy do grupy

Lux, grzejników o najcie-

kawszym wzornictwie i naj-

bogatszym wyposażeniu.

Doskonale sprawdzi się nie

tylko w salonie ale i w innych

wnętrzach, także użytkowych

o reprezentacyjnym charakte-

rze. Ze względu na kształt nie

zamontujemy go, oczywiście,

pod oknem, ale w dużym

salonie będzie się prezento-

wał znakomicie. Zastosowa-

nie dodatkowo np. farb struk-

turalnych, jako wykończenia (na zdjęciu kolor Silver antyczny),

budzi skojarzenia z użytkową nowoczesną metaloplastyką.

Rozmiary: wysokość 1700 i 1900 mm, szer. 280 mm

Wydajność: 1067-1187 W (75/65/20)

DOBUS grzejnik z grupy

podstawowej (Classic).

Olbrzymią zaletą Dobusa

jest jego wysoka wydaj-

ność, dlatego świetnie

sprawdzi się w dużych

wnętrzach, otwartych

przestrzeniach, o dużym

zapotrzebowaniu na cie-

pło (otwarte salony, anek-

sy jadalne, wykusze, rów-

nież sypialnie oraz inne

pomieszczenia o więk-

szym zapotrzebowaniu

na ciepło, np. ze względu

na zewnętrzne ściany). Znakomicie sprawdzi się jako

grzejnik podokienny.

Rozmiary: wysokość 440-640 mm, szer. 820-1220 mm

Wydajność: 865-1737 W (75/65/20)

MARLIN grzejnik z grupy

Modern, ma swoim wyglądem

podkreślić nowoczesność

wnętrza, odmłodzić je, nadać

mu indywidualny charakter,

nie tracąc nic z funkcjonalno-

ści dobrego grzejnika. Jest też

dowodem na to, że obowiąz-

kowe elementy wyposażenia

instalacji grzewczej mogą być

jednocześnie ozdobą wnę-

trza. Znakomicie nadaje się

do łazienek i kuchni.

Rozmiary: wysokość 600-1680 mm, szer. 450-600 mm, 

Wydajność: 256-955 W (75/65/20)

PASSO to najnowszy model w ofercie

Termy (grupa Lux). Przeznaczony do

korytarzy, salonów kąpielowych, innych

reprezentacyjnych wnętrz, również użyt-

kowych. W innowacyjny sposób łączy

w sobie 3 funkcje – grzejnika, wieszaka

i lustra. Zamontowany w łazience ogrze-

wa nam wnętrze, a jednocześnie daje

komfort zawsze ciepłych ręczników.

W korytarzu – będzie ogrzewał (i suszył)

nasze okrycia.

Rozmiary: wysokość 1800 mm, 

szer. 540-780 mm, 

Wydajność: 924-1326 W (75/65/20)

TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o.o. 

ul. Rzeźnicka 54/56, 80-298 Gdańsk

tel.058 305 18 58, faks 058 300 03 76  

www.termatechnologie.com 

e-mail: biuro@termatechnologie.com

Nowoczesne grzejniki dekoracyjne

VERUS cena netto [zł]: od 1380 (najmniejszy rozmiar, biały) 

do 1960 (największy, gold)

DOBUS cena netto [zł]: od   430 (biały) do 935 (gold)

MARLIN cena netto [zł]: od   280 (biały) do 770 (silver)

PASSO cena netto  [zł]: od 1650 (biały) do 2835(miedź antyczna)

Cena grzejników:
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