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KOLEKCJA LOW H
2
O – Jaga stale szuka nowych rozwojowych produktów, chc c uzyska  wi cej ciep a przy mniejszym zu yciu energii. 

Aby nowe technologie pomaga y ludziom lepiej y  teraz i w przysz o ci. Ogrzewanie oparte na technologii Low H2O zu ywa mniej energii, 

daje wi cej ciep a i zwi ksza komfort w domu. Dzi ki temu ka dy pokój szybko osi ga odpowiedni  temperatur  i jest równomiernie ogrza-

ny. Grzejniki Low H2O s  odporne na korozj  i w pe ni bezpieczne dla rodowiska.

ANB Sp. z o.o.

PRZEDSTAWICIEL FIRMY JAGA

ul. Ostrobramska 91, 04-118 Warszawa, tel. 022 612 16 16, faks 022 612 29 30, www.jaga.com.pl, e-mail: jaga@anb.com.pl

Nowoczesne i estetyczne ogrzewanie

STRADA – proste linie mocnej aluminiowej 

kratki i g adki przedni panel nadaj  grzejniko-

wi standardowy, elegancki wygl d. Wn trze 

grzejnika skrywa superwydajny element grzej-

ny Low H2O, zapewniaj cy ultraszybk  reak-

cj  i doskona  regulacj  ogrzewania. Grzejnik 

mo e zosta  wyposa ony w system Dynamic 

Boost Effect dwukrotnie zwi kszaj cy jego 

wydajno  ciepln .

GEO HRIZONTAL – elegancki grzejnik cien-

ny, wykonany z granulatu naturalnego kamie-

nia, oparty na wydajnej technologii Low H2O. 

Do wyboru s  modele o wysoko ci 60 cm i d u-

go ci: 100, 120, 140, 160 i 180 cm. Grzejnik 

do uniwersalnego zastosowaniu we wszyst-

kich typach pomieszcze  – kuchni, salonie, 

holu. Dost pny w dwóch atrakcyjnych kolo-

rach: czarnym i piaskowym.

MINI CANAL – grzejnik kana owy przeznaczo-

ny do monta u w pobli u drzwi tarasowych. 

Element grzejny Low H2O b yskawicznie re-

aguje na zmiany temperatury. Mini Canal mo e

by   u yty jako g ówne ród o ogrzewania 

lub uzupe nia   dzia anie innych grzejników. 

System Dynamic Bost Effect (DBE), w który 

mo e zosta  wyposa ony grzejnik, zwi kszy 

jego wydajno  o blisko 200%. 

TWINE PIANO –  li-

mitowana wersja 

grzejnika Twine, 

w której „ eberka” 

w bia ym i czarnym 

kolorze u o one s

naprzemiennie ni-

czym klawisze for-

tep ianu. Model 

nagrodzony przez 

jurorów presti owe-

go wzorniczego kon-

kursu Red Dot 2009. Grzejniki Twine dost pne 

s  wersji poziomej i pionowej w wysoko ci 

50–200 cm i d ugo ci 33–135 cm. Grzejniki 

mo na zamówi  w jednym kolorze lub indy-

widualnie dobra  barwy profili.

IGUANA PLUS – 

kolekcja grzejni-

ków dekoracyjnych 

o zwi kszonej 

o blisko 40% mocy 

w stosunku do ist-

niej cych ju  mo-

deli z linii Iguana. 

W serii oznaczonej 

charakterystycz-

nym czerwonym 

plusem znajduj

si  modele o ró nym promieniu wygi cia, 

mi dzy innymi: proste, wygi te w delikatny uk,

w formie kolumny, do monta u w naro niku 

wewn trznym (prezentowany na zdj ciu), do 

zabudowy naro nika zewn trznego.

HEATWAVE – grzejnik wodny 

wykonany ze specjalnego 

rodzaju betonu. Mo e sk ada  si  z jednego 

do sze ciu elementów, co pozwala na dopa-

sowanie jego wydajno ci cieplnej do ma ych 

i wi kszych pomieszcze .


