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O GRZEJNIKACH STYLOWO I PRAKTYCZNIE
Dzi  grzejniki nie tylko s ród em przyjemnego ciep a w naszych 
domach. Cz sto pe ni  te  dodatkowe funkcje u ytkowe wieszaka, 
suszarki, pó ki czy lustra. Zawsze s  istotnym elementem 
kszta towania stylu wn trza. Pi kno tworz  detale, jako  projektu 
dostrzegamy w dba o ci o ka dy szczegó , a co dopiero mówi
o grzejnikach, które maj  spore wielko ci i s  widoczne we 
wn trzach. Kiedy  trzeba by o je ukrywa . Dzi  si  je eksponuje 
ze wzgl du na energooszcz dno  po czon  z ich pi knem. 
Do wn trz minimalistycznych czy do stylu skandynawskiego warto 
wybra  proste formy np. grzejnik Munda czy Concordia. Gdy 
w oski styl chcemy po czy  z rozmachem wybierzmy grzejnik 
Mirror, czyli lustro o imponuj cej mocy grzewczej i urzekaj cej 
wzornictwem ramie, albo grzejnik Milano, który stanie si  g ównym 
bohaterem przestrzeni. Tam gdzie miejsca mamy niewiele, 
a chcemy we w oskiej kuchni da  ma y grzejnik z miejscem 
na ciereczk  warto zakupi  grzejnik Post. Do wn trz w stylu 
Glamour doskonale pasuje grzejnik Splendor, który po dodaniu 
stylowego wieszaka lub kilku wieszaków wietnie sprawdzi si
w azience. A gdy bliski nam styl angielski warto postawi  na polski 
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unikatowy w skali Europy wzór – kamienny grzejnik Nobilis, który 
w be ach i bielach tworzy wra enie znanych i popularnych form 
architektonicznych, za  w po yskliwej mocnej czerwieni czy czerni 
b dzie stanowi  nut  eklektyzmu w nowoczesnych wn trzach. 
Grzejniki mog  podkre la  nasze pasje, mog  by  unikatowymi 
fotografiami wybitnych polskich fotografów lub… nas 
samych, je li chcemy codziennie widzie  wspomnienie 
miejsca z wakacji (grzejnik Unica). 
Tak wi c wybieraj c grzejnik, warto zapewni  sobie 
najwi kszy wybór, tak by ciep o i energooszcz dno czy o
si  z dobrym stylem i funkcjonalno ci . Rozwi za  jest 
znacznie wi cej ni  nam si  wydaje.
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