
Teraz jesteœmy coraz szerzej obecni 

tak¿e na rynku krajowym. Posiadamy 

w naszej ofercie wysokiej klasy grzejni-

ki pokojowe i ³azienkowe, wykonywane

przy zastosowaniu najnowszych techno-

logii z najwy¿szej klasy materia³ów. Ko-

rzystaj¹c z doœwiadczeñ zdobytych na

rynkach europejskich staramy siê, aby

grzejniki Luxrad spe³nia³y nie tylko

funkcje grzewcze ale równie¿ stanowi³y

ciekawy element  wystroju wnêtrza. 

TECHNOLOGIA WULKAN
Jako jedyni w Polsce, ze wzglêdu na po-

siadany patent, wykonujemy grzejniki

pokojowe w technologii „Wulkan”.

Technologia ta polega na tym, ¿e grzej-

nik wykonuje siê przy zastosowaniu

dwuœciennych rurek. Woda znajduje siê

tylko pomiêdzy œciankami rurek, co po-

woduje dodatkowo powstanie w œrodku

komina ciep³ego powietrza i znacz¹co

zwiêksza moc grzewcz¹ grzejnika.

Modele grzejników produkowane w tej

technologii to: Everest (produkowany

z tulei o œrednicy 60 mm), Everest SN

(produkowany z tulei ze stali nierdzewnej

o œrednicy 60 mm) , Sahara(produkowany

z tulei o œrednicy 30 mm), Sahara SN

(produkowany z tulei ze stali nierdzewnej

o œrednicy 30 mm), Zeus (produkowany

z kwadratowej rury 60 mm na 60 mm)

i Gobi (produkowany z kwadratowej rury

30 mm na 30 mm).

Wszystkie te modele dostêpne s¹ w szero-

kim wachlarzu rozmiarów (wys. od

600 mm do 2500 mm, szer. od 285 do

1190 mm).

SERIA NIAGARA 
Grzejniki Niagara produkowane s¹

z p³askiej rury tzw. panela o rozmia-

rach 11 mm na 70 mm. Model ten jest

trochê dro¿sz¹, ale du¿o bardziej este-

tyczn¹ alternatyw¹ dla grzejników

p³ytowych.

Standardowo grzejnik wystêpuje

w wersji pionowej ale mo¿e te¿ byæ

montowany poziomo. Na ¿yczenie

klienta wykonujemy nietypowe

kszta³ty i pod³¹czenia.

Modele z tej serii to Niagara pojedyn-

cza, Niagara podwójna, Niagara z os³o-

n¹ dekoracyjn¹ (lakierowana proszko-

wo, ze stali nierdzewnej polerowanej

i szlifowanej) oraz Niagara z lustrem. 

OKLEINY DECO 
Jako nieliczni w Europie wykonujemy

grzejniki pokryte specjalnymi pow³oka-

mi lakierniczymi imituj¹cymi na przy-

k³ad ró¿ne gatunki drewna(48 rodza-

jów), marmury, granity lub przedsta-

wiaj¹ce inne oryginalne wzory. Efekt

ten uzyskuje siê dziêki zastosowaniu

nowoczesnej, unikalnej technologii

i przy wykorzystaniu komory pró¿nio-

wej.

GRZEJNIKI £AZIENKOWE 
W naszej ofercie znajduje siê kilkadziesi¹t

modeli grzejników ³azienkowych, które za-

chwycaj¹ oryginalnym wzornictwem i sze-

rok¹ gam¹ kolorystyczn¹.

Wszystkie Grzejniki Luxrad charakteryzuj¹

siê wysok¹ jakoœci¹ i wyj¹tkowym stylem.
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PREZENTACJA

Grzejniki LLuxrad ddostêpne ss¹ mm.in. ww:
KALMAR: Blue City – Warszawa, Al. Jerozolimskie 179 (022 311 78 78); TTW OPEX – Warszawa, Al. Jerozolimskie 185 (022 331 57 00); TTW OPEX – Warszawa, ul. Domaniewska 37b (022 313 25 85); Pawilon 143 – Warszawa, 
ul. Bartycka 24/26 (022 559 11 43); Hurtownia – Z¹bki, ul. Pi³sudskiego 148 (022 762 96 45); PPUH TRANS TECH, P³oñsk 09-100, ul. P³ocka 162, (023 662 29 81); ALDAMIR s. c. – Warszawa 04-870, ul. Trakt Lubelski 1/3, (022 872 24 85)
ALEOTTI Sp. z o.o. – Warszawa 00-194, ul. Dzika 4 a, (022 637 36 44); HURT I DETAL ART. SANITARNE ZYGMAR-BIS, Wo³omin 05-200, ul. S³awkowa 12 (022 787 24 42); „DISAN-JAB£OÑSKI”, Milanówek 05-822, ul. Królewska 120 b, (022 724 90
95); „BUDOREMONTEX” – Jerzy Kucharczyk – Wyszków 07-200, Al. Komisji Edukacji Narodowej 2, ( 029 743 04 37); „KEY” Zak³ad Us³ugowo-Remontowy: Hurtownia - Suwa³ki 16-400, ul. Koœciuszki 101c, (087 567 45 99); Sklep – Suwa³ki, 
ul. Ga³aja 24, (087 566 70 82); Hurtownia – Olecko 19-400, ul. Wojska Polskiego 16, (087 520 22 33); PHU „TERMIKA” s.c., Warszawa, ul. Bartycka 26 paw. 16 A stoisko 816, (022 851 16 66 wew. 2070); INWEST-SERWIS 2 Sp. J.; Sklep –
Wo³omin, ul. 1-go Maja 48, (022 776 43 29), Sklep – Marki, ul. Pi³sudskiego 2 A, (022 781 36 62); LECH CENTRUM CIEP£A Sp. z o.o.– Olsztyn 10-699, ul. Jarocka 34, (089 541 99 44), ul. Dolna 16, (089 541 99 44)

Everest SSN

Zeus

Firma LUXRAD Polska sp. j. jest

krajowym producentem nowocze-

snych grzejników marki LUXRAD.

Od wielu lat grzejniki produkowane

w naszej fabryce s¹ obecne 

w krajach Unii Europejskiej na rynku

tradycyjnym, a tak¿e w du¿ych 

sieciach handlowych. 

Nowoczesne grzejniki 
pokojowe i ³azienkowe Niagara

Everest ww ookleinie  ddrewnopodobnej

p³aszcz
wodny

komin
termiczny
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