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TETRA – nowy, geometrycznie perfekcyjny 

i niezwykle wydajny grzejnik Jaga. Dostępny 

w wysokościach: 180 i 200 cm oraz w  szero-

kościach: 33, 41, 50, 58 i 67 cm. Nowy kolor 

o nazwie pearl brown, stworzony specjalnie 

dla grzejnika Tetra, podkreśla estetykę formy. 

Dodatkowe dwa profile boczne, zamocowa-

ne z obu stron grzejnika, sprawiają, że idealnie 

przylega on do ściany. Akcesoria dodatkowe 

to m.in. wieszaki na ręczniki oraz ażurowe pó-

łeczki wykonane ze stali nierdzewnej. 

Powierzchnia grzejnika GEO ATLANTIS przy-

pomina skamielinę – można w jej strukturze 

zobaczyć fragmenty muszli, szczątki roślin 

i morskiej fauny. Czarny, matowy kolor na-

turalnego konglomeratu dodaje fakturze ta-

jemniczości i drapieżnego charakteru. Geo 

Atlantis to propozycja dla koneserów, stąd 

też grzejnik produkowany jest wyłącznie na 

specjalne zamówienie. Wymiary Geo Atlantis: 

150x50 i 180x60 cm.  

PLAY – grzejnik ścienny standardowo oferowa-

ny w 5 rodzajach wykończenia:  białym, czar-

nym, czarno-białym (Piano) oraz kolorowych 

o nazwach Play4Girl oraz Play4Boy, które dedy-

kowane są do dziecięcych pokojów.  Na zamó-

wienie dostępny jest także grzejnik o dowolnej 

kolorystyce całej obudowy oraz wyłącznie pa-

nela przedniego.  Wymiary grzejnika: wysokość  

- 35, 50, 65 cm, długość - 60, 80, 100, 120 cm, 

głębokość: 13, 18, 23 cm. 

MICRO CANAL – nowy grzejnik kanałowy 

Jaga o głębokości 6 cm, w znakomity sposób 

rozwiązuje problem dostępności tego typu 

ogrzewania w mieszkaniach w budownictwie 

wielorodzinnym. Standardowej wielkości mo-

duł Micro Canal to jednostka o długości metra, 

głębokości 6 cm i szerokości 13 cm, która ma 

wydajność cieplną na poziomie 1000 W. Tak 

wysoką wydajność producent osiągnął wspo-

magając działanie superwydajnego wymienni-

ka systemem poprzecznych wentylatorów. 

MOON – nowy grzejnik dekoracyjny  Jaga z linii 

Oreca-Design inspirowany rytmem brazylijskiej 

samby. Wykonany z mineralnego kompozytu, 

standardowo oferowany jest w kolorach stalo-

woszarym, perłowobiałym  oraz czarnym. Zaletą 

grzejnika jest naturalność zastosowanego ma-

teriału, dzięki której dostarcza on przyjemne-

go ciepła, podobnego do ciepła emitowanego 

przez tradycyjny piec kaflowy. Wymiary grzejni-

ka: wysokość – 196 cm, szerokość – 50 cm, głę-

bokość – 6 cm. Wydajność: 896 W. 

CROSSROADS – grzejnik z artystycznej linii 

Oreca-Design, to odzwierciedlenie filozofii 

firmy Jaga.  Artystyczny, pełen emocji kształt 

jest symbolem komunikacji międzyludzkiej 

oraz wymiany idei i doświadczeń. Grzejnik 

oferowany jest w dwóch wersjach wykoń-

czenia: stali nierdzewnej oraz stali lakierowa-

nej. Wymiary: wysokość 200 cm, szerokość  

60 cm, grubość 2 cm. Wydajność: 645 W (grzej-

nik ze stali nierdzewnej) oraz 989 W (ze stali 

lakierowanej). 
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