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Dba o  o m dr  u yteczno , przejrzyst  ide  wzornicz

oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwi za  to cele, jakie 

stawia sobie zespó  Terma Technologie. Dzi ki temu pro-

dukty spó ki cechuje ergonomia obs ugi i najwy sza jako ,

a ka dy grzejnik i grza ka spe niaj  indywidualne potrzeby 

nawet najbardziej wymagaj cego klienta.

Oferta Terma Technologie obejmuje grzejni-

ki, grza ki i akcesoria do grzejników o ró nym 

przeznaczeniu. Indywidualne cechy wyró -

niaj  je spo ród produktów konkurencji.

M dra u yteczno
Podstawowa u yteczno  grzejników rur-

kowych to atwo  w utrzymaniu czysto-

ci i podwy szona odporno  na wilgotno .

Grzejniki Termy posiadaj  liczne cechy do-

datkowe. S  to m.in. wieszaki na odzie  oraz 

lustra, zastosowane w grzejnikach przysto-

sowanych do pomieszcze  takich jak biu-

ra, przedpokoje, salony, sypialnie. Dodatkowe 

rurki-wieszaki umo liwiaj  zawieszenie 

na nich np. r cznika. Podwójne rz dy ru-

rek w wybranych modelach pozwalaj  z ko-

lei na uzyskanie lepszych parametrów ciepl-

nych przy mniejszej powierzchni grzejnika. 

Grzejniki montowane prostopadle do ciany 

u atwiaj  doj cie do zawieszonych rzeczy oraz 

gwarantuj  lepszy obieg ciep a w pomiesz-

czeniu. Te i wiele innych cech wiadcz cych 

o podwy szonej u yteczno ci grzejników 

Termy znajduj  swoje uzupe nienie w elemen-

tach dodatkowych oferty, takich jak specjal-

nie dobrane zawory, wieszaki oraz grza ki.

Grza ki Termy maj  m.in. mo liwo  usta-

wiania temperatury grzania, wybrane modele  

posiadaj  wbudowane wielofunkcyjne time-

ry steruj ce. Grza ki przeznaczone s  w szcze-

gólno ci do grzejników pod czonych do in-

stalacji c.o. Stosowanie grza ki poza sezonem 

grzewczym wp ywa na energooszcz dno

i wykorzystanie funkcji grzejnika w 100%.

Przejrzysta idea wzornicza
Grzejniki i grza ki Termy charakteryzu-

j  si  pi knym wygl dem. Starania o najlep-

sze wzornictwo i jego innowacyjno  zosta y

docenione przez naszych klientów, instytu-

cje bran owe i rodowiska opiniotwórcze. 

Jako jedni z nielicznych mo emy pochwa-

li  si  otrzymaniem takich znacz cych na-

gród jak Wzór Roku i Produkt Roku, przyzna-

wanych przez ministra gospodarki i Instytut 

Wzornictwa Przemys owego. Przyznano nam 

tak e nagrod  konsumentów – Grzejnik Roku 

2007. Jako jedyna na rynku, Terma zorgani-

zowa a konkurs dla projektantów TERMA 

DESIGN, który przyniós  wiele innowacyj-

nych projektów.

Innowacyjne rozwi zania
Terma jest cz sto inicjatorem innowacyj-

nych rozwi za  w przemy le grzewczym. 

Za przyk ad mo e pos u y  autorski system 

Terma-SPLIT, który rozdzieli  grza k  na dwa 

oddzielne, wspó pra-

cuj ce ze sob  urz -

dzenia – element grzej-

ny umieszczony na 

sta e w grzejniku oraz ste-

rownik go obs uguj cy. 

Rozdzielny system czenia jest bezpieczny 

i funkcjonalny.

Ergonomia obs ugi
Grzejniki i grza ki Termy s  projektowane 

tak, aby ich obs uga by a intuicyjna i przyja-

zna u ytkownikowi. Na przyk ad odpowied-

nio dobrana odleg o  mi dzy rurkami lub in-

tuicyjne i we w a ciwej odleg o ci od siebie 

umiejscowione przyciski steruj ce grza kami, 

ich odpowiednia wielko  oraz zastosowanie 

systemu znaków kojarzenia funkcji mu przy-

pisanych, sprawiaj , e obs uga grzejników 

i grza ek jest bardzo prosta.

Jako
Produkty Termy wykonywane s  z dobranych 

i najlepszych jako ciowo komponentów pod-

dawanych starannej obróbce wyko czenia 

oraz kontroli jako ci na ka dym etapie pro-

dukcji. Grzejniki, grza ki i akcesoria Termy 

s  uznawane za jedne z najlepszych jako cio-

wo na rynku. Potwierdzeniem tego jest m.in. 

jedna z najd u szych gwarancji na grzejniki 

(a  8 lat), a tak e uzyskany znak certyfikuj cy 

S na wybrane modele grza ek.
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