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HEATWAVE, najnowszy grzejnik Jaga, ma

kszta³t finezyjnego, roœlinnego ornamentu.

Grzejnik wykonany ze specjalnego rodzaju

betonu przygotowano jako system modu-

³ów, które mo¿na ze sob¹ po³¹czyæ. 

Grzejniki Low H2O, do których nale¿y

m.in. STRADA, to znakomita alternatywa

dla grzejników panelowych. Sercem

grzejnika jest nowoczesny wymiennik

ciep³a o ma³ej pojemnoœci wodnej (Low

H2O), który zu¿ywa mniej energii, wytwa-

rza wiêcej ciep³a i pozwala grzejnikom

Jaga na pracê w systemach niskotempe-

raturowych.

IGUANA – grzejnik z rysunkiem œwiec¹-

cego s³oñca jako planem konstrukcyjnym

– to produkt wielkich mo¿liwoœci. Dziêki

charakterystycznym, trójk¹tnym profilom

po³¹czonym systemem niewidocznych

kolektorów, Iguana mo¿e przybieraæ do-

wolne kszta³ty: smuk³ego lekkiego grzej-

nika œciennego, zabudowy filaru lub na-

ro¿nika, wolno stoj¹cej kolumny i in. Ele-

ganckie relingi, wieszaki oraz drewniane

pó³ki dostosuj¹ grzejnik do potrzeb kuch-

ni, ³azienki, holu czy salonu. 

KNOCKONWOOD to grzejnik dla osób,

które ceni¹ sobie niebanaln¹ stylistykê

i nowatorskie rozwi¹zania. Obudowa

grzejnika w wersji œciennej oraz wolno

stoj¹cej wykonana zosta³a z naturalnego

drewna. Piêkna powierzchownoœæ skrywa

inteligentne wnêtrze – nowoczesny wy-

miennik ciep³a Low H2O oraz system Dy-

namic Boost Effect (DBE), który dwukrot-

nie zwiêksza wydajnoœæ ciepln¹ grzejni-

ka. Jednostka DBE to zespó³ wysokiej ja-

koœci wentylatorów sterowanych mikro-

procesorem, których uruchomienie po-

woduje szybszy przep³yw powietrza

przez wymiennik ciep³a.

Grzejniki pod³ogowe CANAL to wygodny

i estetyczny sposób na dostarczenie nie-

zbêdnej iloœci ciep³a przy du¿ych prze-

szkleniach – miejscach nara¿onych na

niedogrzanie i najwiêksze straty ciep³a.

Grzejniki pod³ogowe umieszczane s¹

w specjalnym kanale poni¿ej poziomu

posadzki, na zewn¹trz widoczna jest tyl-

ko elegancka kratka wykonana z drewna

lub aluminium. Element grzejny Low H2O

b³yskawicznie reaguje na zmiany tempe-

ratury otoczenia i dostarcza odpowiedni¹

iloœæ ciep³a. Model CLIMA CANAL to

grzejnik kana³owy, który ³¹czy system

grzejny i klimatyzacyjny. 
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JAGA – grzejniki, które zachwycaj¹ ar-

chitektów, rozwi¹zania technologicz-

ne, które rewolucjonizuj¹ rynek

grzewczy. Do tego kompleksowa ofer-

ta, m.in. grzejniki dekoracyjne, o ma-

³ej pojemnoœci wodnej, kana³owe, do

zabudowy, wentylokonwektory, na-

grzewnice.
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