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Nowoczesne i estetyczne ogrzewanie

STRADA – proste linie mocnej aluminiowej,
kratki  i g³adki przedni panel nadaj¹ grzejni-
kowi standardowy,  ale i elegancki wygl¹d,
któremu zawdziêcza swoj¹ nazwê. Technolo-
gia wykonania dorównuje formie. Wnêtrze
grzejnika skrywa superwydajny element
grzejny Low-H2O, zapewniaj¹cy ultraszybk¹
reakcjê i doskona³¹ regulacjê ogrzewania
w domu czy biurze.

MINI – idealne rozwi¹zanie w pobli¿u du¿ego
przeszklenia. Grzejnik o bardzo ma³ych roz-
miarach, który zamienia ch³ód w przyjemne
ciep³o. Charakteryzuje siê du¿¹ wydajnoœci¹
ciepln¹ przy niewielkich rozmiarach, ma bar-
dzo trwa³¹, odporn¹ na odkszta³cenia obu-
dowê.

MINI-CANAL – po wbudowaniu grzejnika
w pod³ogê widoczna jest tylko kratka, wyko-
nana z drewna, stali lub aluminium w wielu
kolorach. Sch³odzenie wywo³ane du¿¹ po-
wierzchni¹ szyby jest ca³kowicie neutralizo-
wane, a bardzo szybki element grzejny Low-
H2O natychmiast reaguje na wszelkie zmia-
ny temperatury. Mini-Canal mo¿e byæ u¿yty
jako g³ówne Ÿród³o ogrzewania lub jako uzu-
pe³nienie innych grzejników. 

®
IGUANA – grzejnik z rysunkiem œwiec¹cego
s³oñca jako planem konstrukcyjnym. Iguana
jest dostêpna w wielu formach i z mnóstwem
akcesoriów, co pozwala na zastosowanie jej
w kuchni, ³azience lub pokoju. Nagrodzony
IF-design top 10 za stylistykê.

GEO – grzejnik wykonany z czystego mine-
ralnego granulatu. Ciep³y i przyjemny w do-
tyku kamieñ doskonale ogrzeje pokój, kory-
tarz lub ³azienkê. Grzejnik zosta³ skonstru-
owany specjalnie z myœl¹ o tym przyjemnym
sposobie emisji ciep³a. 

HEATWAVE – grzejnik wodny wykonany
ze specjalnego rodzaju betonu. Mo¿e
sk³adaæ siê z jednego do szeœciu ele-
mentów, co pozwala na dopasowanie je-
go wydajnoœci cieplnej do ma³ych i wiêk-
szych pomieszczeñ.

KOLEKCJA DECO – grzejniki, które dziêki zachwycaj¹cej formie rozgrzewaj¹ nie tylko cia³o, lecz tak¿e duszê. 

Wszystko dziêki ich stymuluj¹cej aurze. 
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KOLEKCJA LOW-H2O – stale szukamy nowych rozwojowych produktów, aby uzyskaæ wiêcej ciep³a przy mniejszym zu¿yciu energii.

Nowe technologie pomagaj¹ nam lepiej ¿yæ, teraz i w przysz³oœci. Ogrzewanie oparte na technologii Low-H2O zu¿ywa mniej energii,

daje wiêcej ciep³a i zwiêksza komfort w domu. Dziêki temu ka¿dy pokój szybko osi¹ga odpowiedni¹ temperaturê i jest równomiernie

ogrzany. Grzejniki Low-H2O s¹ równie¿ odporne na korozjê i w pe³ni bezpieczne dla œrodowiska. 
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