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Ekskluzywne
grzejniki dekoracyjne        

Markê Elegante tworzy kolekcja czte-
rech grzejników oraz suszarka elek-
tryczna, których wzornictwo zosta³o
przygotowane w taki sposób aby sta-
nowi³y spójn¹ ca³oœæ, wprowadzaj¹c¹
do wnêtrz niepowtarzalny, indywidual-
ny charakter. 

IInnwweennccjjaa

Grzejnik wykonany ze stali, w którym
wnêtrze tj. listwy po³¹czone kszta³tow-
nikami zosta³o w ca³oœci przykryte
ekranem z pe³nej blachy. Zestawienie
ciemnej, g³adkiej p³aszczyzny ekranu
z chromowanymi relingami, które
mo¿na dowolnie komponowaæ daje
poczucie zamkniêtej geometrycznie
ca³oœci.
Szerokoœæ 515 mm, wysokoœæ
1780 mm.
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Poemat – przyjemnoœæ obcowania
z g³adkimi powierzchniami, prostopa-
d³ymi liniami, daj¹ poczucie bezpie-
czeñstwa. 
Dodatkowe wyposa¿enie tego grzejni-
ka stanowi¹ ekran z kamienia, lustra
lub stali nierdzewnej.
Szerokoœæ 600 mm, wysokoœæ

1780 mm.
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Zaskakuj¹ce rozwi¹zanie nowoczesne-
go wzornictwa znalaz³o swój wizerunek
w najnowszej marce Elegante „Nuta
Ciep³a”. Seria eleganckich grzejników
zosta³a przygotowana z myœl¹ o wypo-
sa¿eniu salonów, pokoi k¹pielowych,
holi oraz du¿ych ³azienek. Projektan-
tem najnowszej kolekcji jest Marcin
Jêdrzak – projektant form przemys³o-
wych, architekt wnêtrz. Bry³y, detale
oraz kolorystyka zosta³y zaprojektowa-
ne w taki sposób, aby ca³oœæ by³a
odzwierciedleniem harmonijnej dosko-
na³oœci. Jednoczeœnie nale¿y podkre-
œliæ, i¿ wyrazistoœæ i indywidualny cha-
rakter ka¿dego z projektów narzucaj¹
sposób budowania przestrzeni. Przed-
mioty znajome i bliskie otrzyma³y nie
tylko now¹ formê, ale i przeznaczenie.

Producent grzejników centralnego
ogrzewania ³azienkowych, pokojo-
wych, dekoracyjnych oraz suszarek
elektrycznych.

PRODUCENT MARKI ELEGANTE
INSTAL – PROJEKT
ul. Lipowa 37
87-800 W³oc³awek
tel. (54) 235 59 05
faks (54) 235 51 87
info@elegante.pl 
www.elegante.pl
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Grzejniki dekoracyjne 

Grzejnik Andromeda nale¿y do grupy
³azienkowych grzejników dekoracyj-
nych. Charakterystycznym elementem
prezentowanego modelu jest harmo-
nijne po³¹czenie funkcji grzewczej
i ozdobnej. Bardzo elegancki grzejnik,
który zwraca na siebie uwagê nieba-
naln¹ form¹. Ekskluzywnym dodat-
kiem jest tutaj lustro w kolorze bia³ym,
antracytowym lub br¹zowym. Andro-
meda wystarcza do ogrzania pomiesz-
czenia o pow. 11 m2 przy standardo-
wej wysokoœci 2,5 metra. Grzejnik ma
wysokoœæ 1600 mm, szerokoœæ
700 mm. Grzejnik Andromeda ofero-
wany jest w ponad 100 kolorach
z palety RAL. Ekskluzywnoœæ grzejnika
zwiêksza oryginalna faktura z elemen-
tami imituj¹cymi patynê, pow³oki
metaliczne oraz brokaty. Grzejnik ide-
alnie komponuje siê w przedpokoju,
pokoju oraz salonie k¹pielowym. 

Grzejnik pokojowy
TUBUS

Estetyczna i elegancka forma, szeroki
zakres mocy i dostêpnych rozmiarów
oraz wysokie w³aœciwoœci higieniczne
to g³ówne zalety nowego grzejnika
Tubus. Grzejnik zbudowany jest ze
stalowych rur ³¹czonych w segmenty.
Charakteryzuje go prosta budowa,
która idealnie komponuje siê w poko-
ju, holu lub innych pomieszczeniach. 
Tubus jest dostêpny w szerokiej ofer-
cie wymiarowej. Producent oferuje
zarówno grzejniki wysokie o wymia-
rach od 1000-2000 mm, standardowe
pod okno o wysokoœci 567 mm oraz
niskie od 160-400 mm. Grzejnik pro-
dukowany jest w 5, 10, 15, 20 elemen-
towych segmentach, które mo¿na
³¹czyæ uzyskuj¹c dowoln¹ szerokoœæ.
Szeroki zakres mocy u³atwia dobór
grzejnika. Grzejnik dostêpny jest
zarówno w wersji z pod³¹czeniem
bocznym jak i dolnym. 
Walory higienicznoœci grzejnika Tubus
podnosi równie¿ pow³oka lakiernicza.
Grzejniki malowane s¹ ekologiczn¹

metod¹ proszkow¹. Otrzymywane
w ten sposób pow³oki s¹ jednorodne,
g³adkie i bez zacieków. Utwardzona
pow³oka farby proszkowej jest odpor-
na na uderzenia mechaniczne i nie
wymaga odnawiania jak tradycyjne
farby rozpuszczalnikowe. W zale¿noœci
od kolorystyki wnêtrza klient ma mo¿li-
woœæ wyboru grzejnika w ponad 100
kolorach z palety RAL.

Producent grzejników centralnego
ogrzewania ³azienkowych, pokojo-
wych, dekoracyjnych oraz suszarek
elektrycznych.

INSTAL – PROJEKT GAW£OWSCY,
ŒCIERZYÑSCY SPÓ£KA JAWNA
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87-800 W³oc³awek
tel. (54) 235 59 05
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