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n ZASTOSOWANIE

Firma Viessmann posiada w swojej ofercie 

grzejniki uniwersalne, łazienkowe oraz grzejnik 

uniwersalny V6; konstrukcja grzejników zapew-

nia efektywne oddawanie ciepła i korzystnie 

wpływa na podniesienie sprawności całego 

systemu grzewczego budynku; grzejniki mogą 

być montowane zarówno w obiektach nowo-

budowanych, jak i modernizowanych

n ZALETY

l grzejniki firmy Viessmann oferowane są 

w kilkunastu rozmiarach, umożliwiając dopa-

sowanie ich do wielkości zabudowy oraz 

parametrów zasilania wody grzewczej – z kotła 

grzewczego lub pompy ciepła

l dzięki wyważonemu wzornictwu, śnież-

nobiałej powłoce RAL 9016 i doskonałym 

parametrom technicznym grzejniki Viessmann 

są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich 

typów pomieszczeń i harmonizują z każdym 

wnętrzem

l są proste w obsłudze oraz łatwe do utrzy-

mania w czystości

l zintegrowana wkładka zaworowa oraz 

zestaw szybkiego montażu zapewniają łatwy 

i szybki sposób instalacji grzejnika

l dziesięcioletnia gwarancja zapewnia o nie-

zawodnej pracy urządzenia

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment: grzejniki uniwersalne dostęp-

ne w 6 typach, jedno-, dwu- i trzypłytowy, 

w wysokościach: 300, 400, 550 i 950 mm; grzej-

niki łazienkowe z prostymi (PD) lub łukowymi 

(PDT) rurami poziomymi (Ø 23 mm); grzejnik 

uniwersalny V6

Konstrukcja:

l obracalna konstrukcja grzejników uni-

wersalnych typu od 20 do 33 umożliwia ich 

podłączenie we wszystkich wariantach zasi-

lania, z lewej lub prawej strony, dodatkowo 

5 króćców przyłączeniowych R 1‘’ umożliwia 

podłączenie dolne i boczne

l blacha o grubości 1,25 mm zapewnia efek-

tywną wymianę ciepła z otoczeniem, przez 

co wzmacnia poczucie komfortu cieplnego– 

wysoka wydajność cieplna dzięki podziałce 

użebrowania 25 mm

l szeroka gama wymiarów systemowych 

grzejników łazienkowych – wysokość: od 786 

do 1868 mm, szerokość: od 494 do 600 mm

l centralnie  umieszczone przyłącza grzejnika 

V6 pozwalają na dokładne usytuowanie grzej-

nika w osi okna, już na etapie montażu prze-

wodów wody grzewczej

Wykończenie: w kolorze białym RAL 9016 

lub w wykonaniu chromowanym (grzejniki 

łazienkowe)

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: sprzedaż przez sieć Salonów 

Firmowych Viessmann i autoryzowane firmy 

partnerskie

Gwarancja:10 lat

Usługi: doradztwo techniczne – za pośrednic-

twem strony internetowej www.viessmann.pl, 

na której można złożyć zapytanie ofertowe

Pozostała oferta: 

l kotły

l pompy ciepła

l systemy solarne 

l zasobniki

l zawory mieszające wraz z elektroniką steru-

jącą i silnikami

l grzejniki z głowicami termostatycznymi

l ogrzewanie podłogowe

GRZEJNIKI

n   VIESSMANN Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

tel. 71 360 71 00, faks 71 360 71 01, www.viessmann.pl, e-mail: info@viessmann.pl
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