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Grzejniki ścienne REGULUS®-system  

CharakterystykaCharakterystyka
ogólna
Grubość wszystkich typów 
grzejników wynosi 9 cm; wy-
sokość  13, 20, 40, 50, 60, 80, 
100, 120 cm przy szerokości 
do 200 cm; grzejniki niskie 
można również montować do 
posadzki. 
Gwarancja 25 lat – miesz-
kania, biura oraz 10 lat dla 
obiektów przemysłowych, 
handlowych i usługowych. 
Regulusy to wodne grzejni-
ki centralnego ogrzewania 
o konstrukcji układu wodne-
go w całości z miedzi oraz 
o konstrukcji układu oddawa-
nia ciepła do otoczenia w ca-
łości z czystego aluminium. 
Suchy charakter styku pomiędzy tymi metalami wyklucza wy-
stąpienie korozji elektrochemicznej, a unikalna technologia po-
łączenia układu wodnego z układem wymiany ciepła gwarantuje 
wysoką sprawność grzejnika. 
Grzejniki te mają najbardziej uniwersalne zastosowanie ze wszyst-
kich typów grzejników. Współpracują skutecznie zarówno z kot-
łami stałopaliwowymi, kondensacyjnymi, pompami ciepła jak 
i z kotłami elektrycznymi, gazowymi czy też olejowymi.
Ich wysoka sprawność w każdej temperaturze pracy instalacji jest 
wynikiem kombinacji trzech kluczowych czynników: 
1.  mała masa całkowita – grzejnik + zawarta w nim woda = szyb-

kie i z mniejszym wydatkiem energii osiąganie pełnej mocy 
znamionowej w każdym cyklu grzania, a także bezinercyjne 
zakończenie każdego cyklu grzania;

2.  największa w rozwinięciu powierzchnia wymiany ciepła do 
otoczenia, w tym zarówno powierzchnia całkowita jak i po-
wierzchnia czołowa grzejnika = skuteczna konwekcja oraz 
dobrze rozproszone ciepło promieniowania;

3.  wysoki współczynnik przewodnictwa cieplnego materiałów 
składowych grzejnika = sprawny odbiór energii cieplnej od 
krążącego w obiegu czynnika grzewczego 

Zalety
  niska bezwładność cieplna – precyzja wydatku ciepła, precy-
zja eksploatacji + wysoki komfort cieplny

  łatwe sterowanie temperaturą układu grzewczego oraz ogrze-
wanych pomieszczeń

  wysoka odporność na korozję 
– również w pomieszczeniach 
o wyższej wilgotności 

  mała masa własna ułatwia 
transport i montaż oraz umoż-
liwia montaż na lekkich ścia-
nach 

  bogata kolorystyka, szeroki 
wybór wysokości oraz szero-
kości

  duża moc grzewcza
  oszczędność zużycia energii w wymiarze całorocznym, głów-
nie w okresach dogrzewania. 
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 Regulus®-METALLIC
Unikalna wersja kolorystyczna możliwa tylko przy tego typu 
grzejnikach. Czysty metaliczny kolor uzyskany poprzez pokry-
cie powierzchni farbą proszkową bezbarwną po uprzednim jej 
wypolerowaniu. Pasuje do wnętrz historycznych, drewnianych 
oraz ultranowoczesnych.

 System podłogowych kanałów grzewczych 
REGULUS®- system CANAL 
Tworzą go:
  grzejniki – wymienniki kanałowe – wysokość 45-135 mm, sze-
rokość 90-180 mm, długość do 2000 mm

  podesty kanałów wraz z ich obramowaniem – możliwość do-
stosowania do różnego sposobu wykończenia podłogi;  sze-
rokość podestów to 250 oraz 350 mm, długość wg potrzeb. 
szczeble podestów: z drewna – buk, dąb, jesion, inne; z alumi-
nium – możliwość pokrycia bezbarwnego lub na inny dowolny 
kolor wg palety RAL ze stali nierdzewnej lub niklowanej;  po-
desty w wersji; sztywne lub zwijane  (zwijane – długość poje-
dynczego odcinka do 6 m.b.)

  profile kanałów grzewczych o różnych wysokościach i sze-
rokościach

  podesty pozasezonowe pełne – do wypełnienia przez użyt-
kownika materiałem jego podłogi – glazura, panele, parkiet, 
wykładzina i in.

Z a s t o s o w a n i e : 
wspomaganie ogrze-
wania w tym podło-
gowego, kurtyna 
z ciepłego powietrza: 
przewiązki, wiatroła-
py, duże przeszkle-
nia, drzwi tarasowe, 
salony mieszkalne 
i wystawiennicze, 
hale przemysłowe. 

Kanały na gruncie, kanały płytkie również w stropach między-
kondygnacyjnych.

REGULUS-SYSTEM® SPÓŁKA JAWNA
ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
tel./faks 033 812 36 69, 033 815 10 25

www.regulus.com.pl
e-mail: regulus@regulus.com.pl

PARTER:
4 szt. grzejników o mocy ok. 1400W, typ R6/80

622 zł x 4 =  2488 zł brutto
4 szt. grzejników o mocy ok. 1000W,typ R6/60

 488 zł x 4 =  1952 zł brutto
2 szt. grzejników o mocy ok. 400W, typ R4/40

280 zł x 2 =  561 zł brutto
Zestaw: grzejnik kanałowy DUO10, z podestem aluminiowym 
Alu 350/10, długości 420cm, o mocy ok. 2200W

 4649 zł brutto

PODDASZE:
5 szt. grzejników o mocy ok. 1900W, typ R2/200 

671 zł x 5 =  3355 zł brutto
Razem 13 005 zł brutto

Kosztorys grzejników Regulus

Wyłącznie dla czytelników Domu Polskiego producent 
oferuje powyższy zestaw grzejników do projektu „Z84” 

autorstwa Studia Z500, 
w superpromocyjnej cenie 7800 zł brutto.
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