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GDZIE SIĘ STOSUJE?

Do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych,

biurowych, handlowych szczególnie z wykorzystaniem

tańszej energii w taryfie nocnej lub weekendowej

JAKIE MAJĄ ZALETY?

� bezpieczne – posiadają znak bezpieczeństwa,

użyte materiały mają atesty higieniczne PZH

� ekologiczne – nie powoduje zanieczyszczenia

środowiska, wstępny filtr powietrza

� efektywne i ekonomiczne – możliwość utrzy-

mania temperatury w pomieszczeniu na stałym

poziomie

� piece łatwe w transporcie – rozbieralne

� łatwe w montażu – montaż od przodu pozwala

na umieszczenie we wnękach i pod parapetami

� solidne – grzałki wykonane w oparciu o tech-

nologię i materiał firmy KANTHAL, materiał

bloku ceramicznego najwyższej jakości (feolit)

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna, także przez sieć dystrybu-

torów, sprzedaż wysyłkowa

Gwarancja: 3 lata, 5 lat na elementy grzejne

Aprobaty i certyfikaty: PN-EN 60335-2-61-2000, PN-EN

55014-1996, Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B, Atesty

Higieniczne PZH (na materiały)

Usługi: transport, montaż, doradztwo techniczne, serwis, projek-

towanie

Pozostała oferta: elektryczne ogrzewacze akumulacyjne 

o regulowanej wydajności cieplnej, elektryczne nagrzewnice

wentylatorowe, elektryczne grzejniki konwekcyjne, kurtyny

powietrzne, elektryczne grzejniki łazienkowe, elektryczne

grzejniki konwekcyjne, pojemnościowe i przepływowe pod-

grzewacze wody, kominki elektryczne, elektryczne przewody 

i maty grzejne, klimatyzatory, regulatory temperatury, grzałki

elektryczne

NOWOŚĆ: elektryczny ogrzewacz kanałowy ZEFIREK

ELEKTROTERMIA Sp. z o.o.

Biuro Handlowe: 

ul. Mackiewicza 5

31-214 Kraków

tel. 012 415 75 22, 012 415 75 23

faks  012 415 42 40

www.elektrotermia.com.pl

e-mail: dzial.handlowy@elektrotermia.com.pl

Elektryczne ogrzewacze

akumulacyjne

OGRZEWANIE – GRZEJNIKI,  PODŁOGÓWKA

P R E Z E N TA C J A

TYP
MOC

[kW]

WYMIARY (dł. /wys. /szer.)

[cm]

MASA

[kg]

KUBATURA OGRZEWANIA

[m3]*

MOC DODATKOWEGO 

ELEMENTU GRZEJNEGO

[kW]

ORIENTACYJNA CENA BRUTTO

[zł]**

DOA 20/3 2,0 66/68/26 113 30 0,7 1965

DOA 30/3 3,0 84/68/26 158 45 1,0 2235

DOA 40/3 4,0 103/68/26 210 60 1,3 2515

DOA 50/3 5,0 121/68/26 257 75 1,6 2865

*   przy średnio izolowanym pomieszczeniu

** ceny zawierają 22% VAT, ceny nie zawierają wyposażenia dodatkowego
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