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RYGINALNY SALON 
TO POWÓD DO DUMY

Oryginalny salon to powód

do dumy dla każdego wła-

ściciela mieszkania, czy

domu. W takim salonie co-

raz częściej, obok grzejni-

ków tradycyjnych, poja-

wiają się grzejniki dekora-

cyjne – o oryginalnym

kształcie, wyrazistym cha-

rakterze, niepowtarzalne. 

Unikalny design, komponu-

jący się świetnie w każdym

nowoczesnym wnętrzu,

a jednocześnie – grzejnik

o dużej wydajności – Verus 

NOWOCZESNA ŁAZIENKA? – TYLKO DEXTER
Klasyczne grzejniki drabinkowe to standardowe wyposażenie

łazienki. Ale dzisiaj, za-

równo wyposażając miesz-

kanie w nowoczesnym bu-

downictwie, jak i remon-

tując łazienkę w starszym

– często pragniemy nadać

jej charakter znacznie bar-

dziej reprezentacyjny. Tu

przecież także zaglądają

nasi goście, a i dla nas sa-

mych łazienka z tzw. cha-

rakterem, będzie powo-

dem do prawdziwej rado-

ści i dumy.

Dexter – najpopularniej-

szy z grupy MODERN,

o charakterystycznych,

prostokątnych, lekko wy-

giętych profilach.  

N
OWA ERA, 
NOWE TRENDY..

Nowoczesny styl wyposażenia

wnętrz bazujący na dużych bry-

łach, prostych krawędziach,

obecny już w całym mieszkaniu,

zawitał w końcu i do łazienki. 

Jego idealnym odzwierciedle-

niem jest najnowszy model z kolekcji Terma Technologie – Quadrus.

Nowoczesne, prostokątne w przekroju profile (zamiast tradycyjnych

rurek), zostały dodatkowo „złamane” w kształt prostokątnej ramki –

grzejnik zyskał przez to prawdziwy trzeci wymiar. Propozycja dla

wszystkich pragnących zaznaczyć nowoczesny charakter swojego

mieszkania.

Grzejniki z Termy mają konstrukcje stalową. Wykończenie powierzch-

ni – obróbka strumieniowo-ścierna, odtłuszczana, fosforanowana oraz

malowana proszkowo (farby epoksydowo-poliestrowe). Do wyboru

wszystkie kolory z palety RAL oraz dodatkowo – wyjątkowo efektow-

ne farby SILVER oraz GOLD (wraz z lakierami mat i połysk) oraz

farby strukturalne i powłoka chromowana. 

Grzejniki dostarczane są z kompletnym wyposażeniem mocującym,

a wersje elektryczne są wypełnione czynnikiem grzewczym, ze zmon-

towaną grzałką, przetestowane i gotowe do montażu.

GRZAŁKI ELEKTRYCZNE
Grzałki elektryczne do grzej-

ników, w kilku modelach

i przedziałach mocy, możesz

zamontować jako dodatkowe

wyposażenie nawet samodziel-

nie! Docenisz je, zwłaszcza je-

sienią i na wiosnę, kiedy już

po zakończeniu sezonu grzew-

czego, niezależnie od sieci c.o.,

Wejdziesz do swojej nagrzanej

łazienki i sięgniesz po suche,

ciepłe ręczniki. 

Terma Technologie – Ciepłe uczucia

grzejniki dekoracyjne
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NNoowwoocczzeessnnee  ggrrzzeejjnniikkii  ttoo  nniiee  ttyyllkkoo  eelleemmeenntt  

iinnssttaallaaccjjii,,  kkttóórryy  jjeesstteeśśmmyy  zzmmuusszzeennii  ttoolleerroowwaaćć

ww nnaasszzyymm  ddoommuu,,  ssttaarraajjąącc  ssiięę  uukkrryyćć  ggoo  ggddzziieeśś

ww kkąącciiee,,  nnaajjlleeppiieejj  zzaa  zzaassłłoonnąą..  

ZZaapprroojjeekkttoowwaannee  zz  mmyyśślląą  oo wwyyeekkssppoonnoowwaanniiuu

ww  ddoobbrrzzee  wwiiddoocczznnyymm  mmiieejjssccuu,,  ssttaajjąą  ssiięę  

oozzddoobbąą  ppoommiieesszzcczzeenniiaa..
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