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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Artyku  promocyjny

FORMASTER S.A.
ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce 

tel. 41 346 48 00
www.ogrzewacze.dafi.pl

Ogrzewacze do wody DAFI
– komfort i oszcz dno  u ytkowania

Ogrzewacz nadumywalkowy STANDARD
l przeznaczony do monta u nad umywalk
l dostarcza ciep  wod  do jednego punktu
l monta  z bateri  i wylewk  (w zestawie)
l moc od 3,7 kW – 5,5 kW (w zale no ci od 

modelu)
l wykonany z tworzyw nadaj cych si  do re-

cyklingu
l dost pny z trzema rodzajami wylewki: wy-

lewka plastikowa bia a z perlatorem Easy 
Clean, wylewka plastikowa chromowana 
z perlatorem Easy Clean, wylewka metalo-
wa z perlatorem Easy Clean

l 3 lata gwarancji
l stopie  ochrony IPX5

Ogrzewacz podumywalkowy ci nieniowy 
PREMIUM
l przeznaczony do monta u pod umywalk ,

obok kabiny prysznicowej
l posiada mechaniczne zabezpieczenie ci nie-

niowe z wbudowanym zaworem zwrotnym
l dostarcza ciep  wod  do jednego lub kil-

ku punktów
l dostosowany do montowania pod dowol-

nym k tem
l moc od 3,7 kW – 11 kW (w zale no ci od 

modelu)
l wykonany z tworzyw nadaj cych si  do re-

cyklingu
l 3 lata gwarancji
l stopie  ochrony IPX5

Ogrzewacz podumywalkowy UNIVERSAL
l przeznaczony do monta u pod umywalk ,

obok kabiny prysznicowej
l dostarcza ciep  wod  do jednego lub kil-

ku punktów
l dostosowany do montowania pod dowol-

nym k tem
l moc od 3,7 kW – 11 kW (w zale no ci od 

modelu)
l wykonany z tworzyw nadaj cych si  do re-
cyklingu
l dost pny w wersjach: z przy czem i zawo-

rem odcinaj cym oraz z nyplami 
l 3 lata gwarancji
l stopie  ochrony IPX4

Nowoczesne systemy ogrzewania wody nie 
musz  by  drogie ani w zakupie, ani w pó -
niejszej eksploatacji. W celu uzyskania wy-
sokiej wydajno ci nie jest równie  konieczne 
stosowanie urz dze  spalaj cych gaz, któ-
re mog  zagra a  zdrowiu, a nawet yciu. 
Optymalnym rozwi zaniem jest elektryczny 
przep ywowy ogrzewacz DAFI – urz dzenie 
niewielkich wymiarów, instalowane jak naj-
bli ej miejsca poboru wody.

Ogrzewacze DAFI przewy szaj  efektyw-
no ci  znacznie wi ksze urz dzenia grzew-
cze, np. bojlery. Badania rynkowe dowodz ,
e rednia ywotno  elektrycznego ogrzewa-

cza wody DAFI, przy eksploatacji zgodnej z in-
strukcj  i zaleceniami producenta, to a  8 lat. 

Podgrzewana woda jest odizolowana od tem-
peratury zewn trznej. Jedyne wymagania za-
pewniaj ce w a ciwe dzia anie to pojedyncza 
rura z zimn  wod , odpowiednie ci nienie 
(co najmniej 0,5 Bar) oraz pod czenie ener-
gii elektrycznej. 

Ogrzewacze DAFI gwarantuj  natychmiasto-
wy dost p do ciep ej wody, zaraz po odkr ceniu 
pokr t a. Dla porównania, w przypadku bojle-
rów czas nagrzania wody mo e wynosi  nawet 
kilka godzin. Stosuj c ogrzewacze DAFI czas 
oczekiwania na ciep  wod  skraca si  do mi-
nimum. Podgrzewacze DAFI to komfort dzia a-
nia i atwy monta . Koszt kszta tuje si  na po-
ziomie ok. 200 z , podczas gdy na ogrzewacz 
obj to ciowy nale y wyda  od 400 z  wzwy .

NOWO !

Podgrzewacze wody DAFI mo na kupi  w do-
brych i sprawdzonych sklepach internetowych, 
sieciach handlowych (budowlanych) oraz wi k-
szo ci sklepów hydraulicznych. 
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