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Nowoczesne i estetyczne ogrzewanie
KOLEKCJA LOW H2O – Jaga stale szuka nowych rozwojowych produktów, chcĆc uzyskaý wiċcej ciepâa przy mniejszym zuīyciu energii.
Aby nowe technologie pomagaây ludziom lepiej īyý teraz i w przyszâoğci. Ogrzewanie oparte na technologii Low H2O zuīywa mniej energii,
daje wiċcej ciepâa i zwiċksza komfort w domu. Dziċki temu kaīdy pokój szybko osiĆga odpowiedniĆ temperaturċ i jest równomiernie ogrzany. Grzejniki Low H2O sĆ odporne na korozjċ i w peâni bezpieczne dla ğrodowiska.

STRADA – proste linie mocnej aluminiowej

GEO HRIZONTAL – elegancki grzejnik ğcien-

MINI CANAL – grzejnik kanaâowy przeznaczo-

kratki i gâadki przedni panel nadajĆ grzejniko-

ny, wykonany z granulatu naturalnego kamie-

ny do montaīu w pobliīu drzwi tarasowych.

wi standardowy, elegancki wyglĆd. Wnċtrze

nia, oparty na wydajnej technologii Low H2O.

Element grzejny Low H2O bâyskawicznie re-

grzejnika skrywa superwydajny element grzej-

Do wyboru sĆ modele o wysokoğci 60 cm i dâu-

aguje na zmiany temperatury. Mini Canal moīe

ny Low H2O, zapewniajĆcy ultraszybkĆ reak-

goğci: 100, 120, 140, 160 i 180 cm. Grzejnik

byý uīyty jako gâówne ĩródâo ogrzewania

cjċ i doskonaâĆ regulacjċ ogrzewania. Grzejnik

do uniwersalnego zastosowaniu we wszyst-

lub uzupeâniaý dziaâanie innych grzejników.

moīe zostaý wyposaīony w system Dynamic

kich typach pomieszczeĕ – kuchni, salonie,

System Dynamic Bost Effect (DBE), w który

Boost Effect dwukrotnie zwiċkszajĆcy jego

holu. Dostċpny w dwóch atrakcyjnych kolo-

moīe zostaý wyposaīony grzejnik, zwiċkszy

wydajnoğý cieplnĆ.

rach: czarnym i piaskowym.

jego wydajnoğý o blisko 200%.

TWINE PIANO – li-

IGUANA PLUS –

mitowana wersja

kolekcja grzejni-

grzejnika Twine,

ków dekoracyjnych

w której „īeberka”

o z wiċkszonej

w biaâym i czarnym

o blisko 40% mocy

kolorze uâoīone sĆ

w stosunku do ist-

naprzemiennie ni-

niejĆcych juī mo-

czym klawisze for-

deli z linii Iguana.

HEATWAVE – grzejnik wodny

tepianu.

Model

W serii oznaczonej

wykonany ze specjalnego

nagrodzony przez

charakterystycz-

rodzaju betonu. Moīe skâadaý siċ z jednego

jurorów prestiīowe-

nym czerwonym

do szeğciu elementów, co pozwala na dopa-

go wzorniczego kon-

plusem znajdujĆ

kursu Red Dot 2009. Grzejniki Twine dostċpne

siċ modele o róīnym promieniu wygiċcia,

sĆ wersji poziomej i pionowej w wysokoğci

miċdzy innymi: proste, wygiċte w delikatny âuk,

50–200 cm i dâugoğci 33–135 cm. Grzejniki

w formie kolumny, do montaīu w naroīniku

moīna zamówiý w jednym kolorze lub indy-

wewnċtrznym (prezentowany na zdjċciu), do

widualnie dobraý barwy profili.

zabudowy naroīnika zewnċtrznego.

sowanie jego wydajnoğci cieplnej do maâych
i wiċkszych pomieszczeĕ.
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