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BOHEMIA: grzejnik żeliwny przeznaczony do 

instalacji w wodnych systemach centralnego 

ogrzewania; dzięki swojej stylistyce nadaje 

się przede wszystkim do montażu w zabyt-

kowych i stylowych wnętrzach; instalacja 

grzejnika, dzięki wyposażeniu go w nogi jest 

łatwa i ogranicza się do ustawienia grzejnika 

w wybranym miejscu oraz podłączenia prze-

wodów centralnego ogrzewania

SENSA: grzejnik ten posiada wyjątkową, 

zaokrągloną powierzchnię górną. Quinn 

Radiators jako jedyny producent wytwarza 

grzejniki z jednego giętego arkusza blachy; 

zaokrąglona gładka powierzchnia górna 

pozbawiona jest ostrych, sterczących spawów; 

oprócz tego ten typ grzejnika dostępny jest 

również w wersji bez elementów konwekcyj-

nych dla optymalnego zachowania higieny; to 

idealne rozwiązanie dla szkół, szpitali, domów 

opieki i spokojnej starości oraz wszelkich 

innych pomieszczeń w domu, czy w biurze

STYL: żeliwne grzejniki nowej generacji 

zaprojektowane przez stylistę do zastosowa-

nia w nowoczesnych domach i mieszkaniach 

wyróżniają się przestrzenną formą, niebanal-

nym kształtem, który odbiega daleko od wcze-

śniej znanych klasycznych „żeberek” oraz, co 

ważne i dotychczas w tego rodzaju produktach 

niespotykane, dużą gładkością powierzchni, 

dzięki czemu nie ustępują już tym elementem 

estetyki grzejnikom płytowym czy aluminio-

wym. Ponadto grzejnik typu STYL charaktery-

zują się małą pojemnością wodną – 0,4 litra, 

co zapewnia doskonałą dynamikę pracy ukła-

du ogrzewania

SLIEVE jest przykładem grzejnika, który nie 

tylko grzeje w sposób optymalny, ale także 

posiada unikatowy walor dekoracyjny; ten 

wspaniały wzór jest dostępny w wielu wymia-

rach i może być wykorzystany w różnych pro-

jektach dekoratorskich. Idealna alternatywa do 

standardowego grzejnika panelowego

GRZEJNIKI STALOWE I ŻELIWNE

KALOR: grzejnik składający się z elemen-

tów, łączonych do zestawów grzewczych za 

pomocą złączek stalowych z zewnętrznym 

prawo-lewym gwintem G 5/4“ produkowa-

ny jest w ośmiu typach; wszystkie grzejniki 

rodzaju Kalor, przeznaczone są do ogrzewania 

centralnego z grawitacyjnym i wymuszonym 

obiegiem wody grzewczej, o największej tem-

peraturze eksploatacyjnej mniejszej niż 120°C 

i najwyższym nadciśnieniu roboczym do

0,6 MPa; wszystkie produkowane typy są 

ponadto zatwierdzone dla zestawów paro-

wych ogrzewania centralnego o najwyższym 

nadciśnieniu roboczym do 0,07 MPa

LIGNA: charakteryzują się stylowym i prostym 

wykończeniem; posiadają elegancką płaską 

płytę czołową profilowaną poziomo, a także 

osłonę górną typu grill i dekoracyjne panele 

boczne; dzięki urzekającej części frontowej 

grzejniki pasują do każdego nowoczesnego 

wnętrza, a utrzymanie ich w czystości jest bar-

dzo łatwe; grzejniki Ligna są dostępne 

w 2 wersjach: Ligna Quatro z 4 otworami przy-

łączeniowymi i Ligna Integrale z 6 otworami 

przyłączeniowymi
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