
prezentacja firmowa

ZASTOSOWANIE

W instalacjach centralnego ogrze-

wania wykonanych w systemach

jedno- lub dwururowych, pompo-

wych, w systemie zamkniętym lub

otwartym; po zamontowaniu

grzałki elektrycznej jako samo-

dzielny grzejnik elektryczny

ZALETY

� dzięki doskonałej jakości wyrobów

producent zapewnia 8 lat gwarancji

na szczelność i powłokę

� w zależności od potrzeb klientów

indywidualnych proponowane są

grzejniki zawarte w

następujących grupach: lux – eksklu-

zywne formy, modern – nowoczesna

stylistyka oraz Classic – klasyczne

kształty

� stosując produkowaną przez

TERMA TECHNOLOGIE grzałkę elektryczną zyskuje się żądaną

temperaturę pomieszczenia nawet poza sezonem grzew-

czym

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: stal wysokiej jakości

Konstrukcja: kolektory pionowe o przekroju: kwadratu, tra-

pezu, litery D; profile poziome z kształtowników o przekroju

koła (∅ 22 mm) lub prostokąta (30x10 mm)

Wykończenie powierzchni: obróbka strumieniowo-ścierna,

odtłuszczanie, fosforanowanie, malowanie farbami epoksy-

dowo-poliestrowymi

Kolory: standardowo – biały (RAL 9003), na zamówienie

pozostałe kolory z palety RAL oraz silver i gold; niektóre

modele do-

stępne także

w wersji chro-

mowanej

Wyposażenie:

standardowo

– odpowietrz-

nik, korek,

konsole mocu-

jące w zesta-

wie z kołkami

rozporowymi;

dodatkowo na

zamówienie –

dwa rodzaje

grzałek dobra-

nych do dane-

go modelu

grzejnika, trój-

niki do ich

podłączenia, eleganckie zawory, wieszaki rurkowe

i punktowe

Moc cieplna (dla 90/70/20°C) [W]: od 180 do 2700 w za-

leżności od modelu

Ciśnienie robocze [MPa]: do 1

Temperatura pracy [°C]: do 95

Wymiary [mm]:

� wysokość: od 500 do 2000

� szerokość: od 400 do 1100

� na zamówienie dowolny wymiar oraz kształt

Masa [kg]: 3-50

Orientacyjna cena [zł]: od 200 do 2500 w zależności od wy-

miarów i sposobu wykończenia powierzchni

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Usługi: doradztwo techniczne

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna przez sieć dys-

trybutorów

Gwarancja: 8 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Zgodności z PN-EN 442,

Atest Higieniczny PZH

Pozostała oferta: grzałki elektryczne, zawory i trójniki oraz

wieszaki punktowe i rurkowe do grzejników

TERMA TECHNOLOGIE Sp. z o.o.

ul. Rzeźnicka 54/56, 80-822 Gdańsk

tel. 058 305 18 58, faks 058 300 03 76

www.termatechnologie.com

e-mail: marketing@termatechnologie.com

197
5  2 0 0 6

Nowoczesne grzejniki dekoracyjne

TermaTechnology.qxd  06-04-25  09:16  Page 197


