
4 COSMO

T6 PLAN 
Rewolucyjna technologia podłączenia środkowego T6 

całkowicie i na nowo defi niuje planowanie, montaż 

i zastosowanie grzejnika w instalacji. Atutami grzej-

nika T6 PLAN są zmienność pozycji zaworu, łatwość 

zamontowania grzejnika na ścianie, zmienność wiel-

kości, uniwersalność podłączeń, zmienność typów 

połączona z perfekcyjnym montażem wstępnym, a 

równomierny rozkład ciepła w pomieszczeniu dopeł-

nia całości.

T6 PLAN-PODŁĄCZENIE ŚRODKOWE

Korzyści:

■ technologia T6 – podłączenie środkowe

■ łatwy do utrzymania w czystości - gładka 

płyta czołowa

■ najlepszy komfort termiczny

■ odpowiednia do mocy grzejnika nastawa 

zaworu
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5COSMO

PLAN MULTI
COSMO PLAN MULTI to wysoka wydajność cieplna, 

odpowiednia do konkretnej nastawy wbudowanego 

zaworu, połączona z szybkim czasem nagrzewania 

się pomieszczenia. Przy instalacjach niskotempe-

raturowych grzejnik również zapewnia najlepszy 

komfort termiczny, natomiast zastosowana tech-

nologia w połączeniu z czytelną formą troszczy się 

o równomierne rozmieszczenie ciepła w pomiesz-

czeniu.

PLAN MULTI

Korzyści:

■ estetyczna i przejrzysta stylistyka

■ doskonała współpraca z instalacjami nisko-

temperaturowymi

■ uniwersalne zastosowanie jako zaworowy 

lub kompaktowy

■ odpowiednia do mocy grzejnika nastawa 

zaworu
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6 COSMO

T6-PODŁĄCZENIE ŚRODKOWE

T6-PODŁĄCZENIE ŚRODKOWE
GRZEJNIKI T6 są odbiciem symetrii oraz optymalnej 

kombinacji designu i technologii podłączenia środ-

kowego. Dzięki elastycznej i efektywnej koncepcji 

grzejniki T6 pozwalają zmniejszyć nakłady na pla-

nowanie oraz montaż, jak również są gwarantem 

maksymalnego komfortu termicznego.

Korzyści:

■ technologia T6 - podłączenie środkowe

■ elastyczny pod względem planowania 

 i montażu

■ efektywne oddawanie ciepła wpływa na 

niższe koszty ogrzewania

■ odpowiednia do mocy grzejnika nastawa za-

woru
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7COSMO

ZAWOROWE

ZAWOROWE
Ze względu na moc oraz uniwersalność podłączeń 

GRZEJNIKI ZAWOROWE gwarantują szybkie ogrzanie 

pomieszczenia i wysoką elastyczność.

W międzynarodowym teście uzyskały wyśmienite 

rezultaty pod względem komfortu, zaraz obok eko-

nomiczności oraz braku negatywnego wpływu na 

środowisko przy racjonalnej eksploatacji instalacji.

ODPOWIEDNIA DO MOCY GRZEJNIKA NASTAWA KV 

ZAWORU

Wszystkie grzejniki COSMO z wbudowanym fabrycz-

nie zaworem są dostarczane z konkretną nastawą 

kv – w zależności od mocy grzejnika. Poprzez to re-

gulacja instalacji jest zasadniczo zbędna a montaż, 

dzięki dolnemu podłączeniu, w istotny sposób jest 

uproszczony. 

Korzyści:

■ szybkie ogrzanie pomieszczenia

■ uniwersalne zastosowanie jako zaworowy 

lub kompaktowy 

■ doskonała współpraca z instalacjami nisko-

temperaturowymi

■ odpowiednia do mocy grzejnika nastawa za-

woru
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8 COSMO

KOMPAKTOWE

KOMPAKTOWE
GRZEJNIKI KOMPAKTOWE łączą w sobie elegancję 

z funkcjonalnością i jednocześnie stanowią kom-

binację jasnych, prostych linii oraz nowoczesnej 

technologii. Dzięki kolorowym, wymienialnym klip-

som dekoracyjnym grzejniki nabierają cech indywi-

dualności.

Korzyści:

■ funkcjonalny

■ efektywna redukcja kosztów ogrzewania

■ doskonała współpraca z instalacjami nisko-

temperaturowymi
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9COSMO

PIONOWE

PIONOWE
GRZEJNIKI PIONOWE i PLAN PIONOWE otwierają 

całkowicie nowe horyzonty. Tam, gdzie montaż po-

ziomy jest niemożliwy, wersja pionowa doskonale 

spełni swoją rolę i dodatkowo pozwala zaoszczę-

dzić przestrzeń. Bogaty wybór kolorów pozwala na 

perfekcyjną aranżację wnętrz.

Korzyści:

■ praktyczny

■ korzystny stosunek ceny do mocy

■ duży wybór kolorów

ci:

tyczny
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10 COSMO

HIGIENICZNE 

HIGIENICZNE 
GRZEJNIKI HIGIENICZNE nie dają szans kurzowi 

poprzez rezygnację z części kompaktowych oraz 

blachy konwektorowej. Seria nadaje się do szpitali 

i wszystkich pomieszczeń, w których wymagane są 

szczególne warunki higieniczne.

Korzyści:

■ spełnia podwyższone wymagania higieni-

czne 

■ łatwy w utrzymaniu czystości

■ wysoki udział promieniowania cieplnego

■ odpowiednia do mocy grzejnika nastawa 

zaworu – modele V i VM

Cennik COSMO 07_2010 PL   10 6/8/10   12:42:20 PM

WBG_WAM
Rechteck



11COSMO

MODERNIZACYJNE

MODERNIZACYJNE
GRZEJNIKI MODERNIZACYJNE to prosta, bezproble-

mowa oraz szybka wymiana starego grzejnika że-

liwnego, a także doskonała odpowiedź na nieefek-

tywną pracę oraz nieciekawe wzornictwo starych 

grzejników. Niewątpliwą zaletą jest również duży 

wybór modeli oraz dopasowanie 1:1 do istniejącej 

instalacji.

Korzyści:

■ przeciętne obniżenie kosztów zużycia ener-

gii 15%*

■ żadnych nakładów na prace adaptacyjne 

 i malarskie

■ natychmiastowa poprawa komfortu termi-

cznego

* w porównaniu do starych grzejników członowych 

Cennik COSMO 07_2010 PL   11 6/8/10   12:42:27 PM

WBG_WAM
Rechteck




