
Grzejniki naszej firmy wykonane są z rur stalowych lub mie-

dzianych oraz kształtowników stalowych zgodnie z normą 

PN-EN 442-1-2. Łączenie elementów grzejnika odbywa się

metodą lutowania twardego lutem mosiężnym. Każdy grzej-

nik zostaje poddany próbie szczelności pod ciśnieniem

1,0 MPa, po czym zabezpieczany jest antykorozyjnie po-

przez fosforanowanie. Następnie malowany jest lakierem

proszkowym lub pokrywany powłoką galwaniczną.

W ofercie znajduje się ponad 30 modeli grzejników. Stan-

dardowym kolorem jest biel (RAL 9003). Istnieje jednak

możliwość zamówienia grzejników

w ponad 200 innych kolorach z palety

RAL farb proszkowych, a także kolo-

rów sanitarnych, tj. Agais, Bahama Be-

ige, Pergamon, Manhattan, Green-

wich, Calypso. Dostępne na zamówie-

nie pokrycia galwaniczne to: chrom,

patyna, satyna chromowa, satyna ni-

klowa, złoto i grafit. Wykonujemy tak-

że grzejniki o wymiarach niekatalogo-

wych wg indywidualnych potrzeb

klienta. Wkrótce do produkcji wejdą

także grzejniki wykonane ze stali nie-

rdzewnej.

Wszystkie grzejniki przeznaczone są

do stosowania w systemach centralnego

ogrzewania z obiegiem wymuszonym.

Jednakże grzejniki miedziane mogą być montowane w instala-

cji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej. Czynnik grzewczy nie mo-

że przekraczać temperatury 95°C oraz ciśnienia 0,6 MPa.

Otwory instalacyjne posiadają gwinty wewnętrzne 1/2”. Każdy

grzejnik drabinkowy przystosowany jest do zainstalowania

w nim grzałki elektrycznej, co umożliwia pracę urządzenia po-

za sezonem grzewczym lub jako niezależny element grzejny.

W trosce o najwyższą jakość oferowanych produktów

wdrożyliśmy w naszej firmie System Zarządzania Jakością

zgodny z ISO 9001:2000 (Certyfikat nr 78 100 5968).
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