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Kiedyś, ze względu na gabaryty i brak urody, pieczołowicie
ukrywane, dziś odważnie �wkroczyły na salony�. Kotły, grzejniki,
podgrzewacze wody, klimatyzatory stały się przedmiotami sztuki
wzorniczej.
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W naszych salonach od dawna już
z dumą prezentujemy telewizory, sprzęt
audio czy komputery. Kuchnię nierzad-
ko kreuje nowoczesny sprzęt AGD.
Jednak innych elementów technicznej
infrastruktury domu raczej nikt nie 
chciał dotąd eksponować. Chowano je
wstydliwie w pomieszczeniach gospo-
darczych ze względu na duże rozmiary,
głośność, no i bardzo techniczny
wygląd. Jednak to już przeszłość. Pro-
jektanci wzornictwa przemysłowego
dopasowali je do pomieszczeń
mieszkalnych i �udomowili�. Miniatu-
ryzacji i udoskonaleniom, dzięki którym
urządzenia są łatwiejsze w obsłudze,
cichsze i czystsze, towarzyszą
radykalne zmiany w wyglądzie. Pre-
cyzyjne wykonanie z materiałów
wysokiej jakości, szlachetny design,
srebrnoszare i szklane elementy,
kolorowe wyświetlacze pasują do
nowoczesnych wnętrz.
Stojące kotły grzewcze stały się
�meblami�, które łatwo wkomponowują
się w otoczenie � mogą być zamon-
towane także w pomieszczeniach
mieszkalnych, stanąć nie tylko w holu,
ale i w salonie. 
Z kolei wiszące, dzięki kompaktowym
wymiarom odpowiadającym popu-
larnym modułom mebli kuchennych,
zgrabnie wpasują się w zabudowę
kuchenną lub łazienkową. Ich zre-

1 2 3

! 1 Kocioł grzewczy nagrodzony za doskonałość w zakresie formy użytkowej
! 2 Mały i estetyczny przepływowy podgrzewacz wody � wykorzystany jako biały element

graficzny na niebieskiej ścianie
! 3 Kondensacyjny stojący kocioł gazowy niczym modernistyczna kolumna
! 4 Pełna kotłownia kondensacyjna z zasobnikiem 250 l ukryta za przesuwnymi drzwiami

4

fot. Vaillant fot. Bosch Junkers fot. Wolf

fot. Viessmann
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dukowane w formie wzornictwo
i kolorystyka (np. biel z pigmentem
metalicznym lub błyszczące albo 
szczotkowane na mat metalowe
powierzchnie), dobrze grają w nowo-
czesnych, minimalistycznych wnę-
trzach. 
Również montowane w salonach i sy-
pialniach klimatyzatory mają atrakcyjną
stylistykę. Niektóre modele można
pomalować np. na kolor ściany lub
zamówić panel z dowolnie wybraną
reprodukcją obrazu lub zdjęciem.

! 5 Ciepła kolumnada
! 6 Grzejnik � element graficznej

kompozycji wnętrza
! 7 Bardzo zgrabna ażurowa ścianka

działowa
! 8 Piękna forma, kolor i materiał

! 9 Ciepła barierka przyokienna
! 10 Grzejnik niczym nowoczesna

rzeźba
! 11 Dyskretny grzejący niski murek
! 12 Klimatyzator z drewnianym panelem

dobranym do wystroju salonu
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fot. ANB fot. Purmo

fot. Zehnder

fot. Zehnder
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Stare kaloryfery wstydliwie zasłania-
liśmy firankami. Nowoczesne, bardzo
estetyczne grzejniki można potrak-
tować jako element aranżacji salonu.

W nietypowo urządzonych pokojach
możemy zainstalować grzejniki � albo
bardzo niskie i długie albo wysokie
i wąskie. Do wyboru mamy różne

kolory i faktury. Można nawet znaleźć
grzejniki wyglądające jak nowoczesne
rzeźby, lustra, kolumny lub...
balustrady. "

9 10

11 12

fot. Brugman fot. VNH

fot. VNH fot. LG
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