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Grzejnik w nowoczesnym domu lub miesz-

kaniu to ju  nie tylko element u ytkowy. 

Dro gie rozwi zania dekoracyjne potrafi

mocno obci y  nasz bud et, mo na jed-

nak wykorzysta  tradycyjne rozwi zania 

w bardzo niezwyk y sposób. 

Grzejniki stalowe PERFEKT System to ela-
styczne rozwi zanie, alternatywa, która po-
zwoli zaprojektowa  wn trze z fantazj ,
ukrywaj c elementy systemu grzewczego we 
wn trzu lub kreuj c je zupe nie na nowo. 

Grzejniki inne ni  wszystkie...
OPTYMALNA MOC I WYTRZYMA O
Wi ksza ilo  kana ów wodnych zwi ksza 
moc ciepln  grzejnika. Dzi ki temu wzra-
sta równie  wytrzyma o  grzejnika na 
dzia anie ci nienia. Zastosowany radiator 
na ca ej wysoko ci grzejnika oraz kana y
wodne rozstawione co 33,3 mm na ca ej po-
wierzchni gwarantuj  doskona e w a ciwo-
ci grzewcze.

IDEALNY KOLOR PRZEZ WIELE LAT 
Dzi ki zastosowaniu automatyki w procesie 
malowania farb  poliestrow  grzejniki PER-
FEKT uzyskuj  jednorodn  pow ok  o trwa-
ych parametrach. W przypadku grzejników 

w kolorze bia ym nie wyst puje negatywny 
efekt „ ó kni cia” farby.

ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJ
– PERFEKT goldentouch
Nanoceramika firmy HENKEL, zastosowana 
do ochrony w grzejnikach PERFEKT to kil-
ka krotnie lepsze zabezpieczenie przed ko-
rozj  ni  inne technologie u ywane do-
tych czas. Po wierzchnia nanoceramiczna 
za pe wnia idealny podk ad pod farby poli-
estro we w pe nej palecie kolorów RAL oraz 
ró nych fakturach.

ZAPROJEKTUJ SWÓJ GRZEJNIK
Dopasuj grzejnik do wn trza wybieraj c jego 
typ, kolor lub grafik  za pomoc  naszej apli-
kacji na www.perfektsystem.pl/designer. 

Opcje:
Multicolor – dopasuj kolor i typ grzejnika 
wybieraj c ze 195 kolorów dost pnych 
w palecie RAL (comfort – tradycyjny, style 
– z p askim panelem przednim).
Yourdesign – wybierz dowoln  grafik ,
obraz lub zdj cie, a zwyk y grzejnik nabie-
rze niecodziennego wygl du.
Yourdesign MIX – po cz kolor grzejnika 
z dowolnie wybran   grafik  lub w asnym 
zdj ciem. To idealne rozwi zanie np. do po-
koju dzieci cego, grafika urozmaici wn trze 
i doda mu indywidualnego rysu.

PRODUKT POLSKI 
Grzejniki PERFEKT produkowane s  w fabry-
ce w Starogardzie Gda skim gdzie na bie co 
kontrolujemy ich wysok  jako  wykonania.

Artyku  promocyjny

Grzejniki p ytowe PERFEKT System
Grzejnik nie musi by  nudny, nieZWYK E rozwi zania...
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