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KOLEKCJA LOW H2O – stale szukamy nowych rozwojowych produktów, aby uzyskać więcej ciepła przy mniejszym zużyciu energii. Nowe 
technologie pomagają nam lepiej żyć teraz i w przyszłości. Ogrzewanie oparte na technologii Low H2O zużywa mniej energii, daje więcej 
ciepła i zwiększa komfort w domu. Dzięki temu każdy pokój szybko osiąga odpowiednią temperaturę i jest równomiernie ogrzany. Grzejniki 
Low H2O są również odporne na korozję i w pełni bezpieczne dla środowiska.
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Nowoczesne i estetyczne ogrzewanie

KOLEKCJA DECO – GRZEJNIKI, KTÓRE SWOJĄ ZACHWYCAJĄCĄ FORMĄ ROZGRZEWAJĄ NIE TYLKO CIAŁO, LECZ TAKŻE DUSZĘ

STRADA – proste linie mocnej aluminiowej 
kratki i gładki przedni panel nadają grzejniko-
wi standardowy, ale i elegancki wygląd, któ-
remu zawdzięcza swoją nazwę. Technologia 
wykonania dorównuje formie. Wnętrze grzej-
nika skrywa superwydajny element grzejny 
Low H2O, zapewniający ultraszybką reakcję 
i doskonałą regulację ogrzewania w domu 
czy biurze.

HEATWAVE – grzejnik wodny wykonany ze 
specjalnego rodzaju betonu. Może składać się 
z jednego do sześciu elementów, co pozwala 
na dopasowanie jego wydajności cieplnej do 
małych i większych pomieszczeń.

GEO – grzejnik wykonany z czystego mineralnego 
granulatu naturalnego kamienia. Ciepły i przyjemny 
w dotyku kamień doskonale ogrzeje pokój, ko-
rytarz lub łazienkę. Grzejnik został skonstruowa-
ny specjalnie z myślą o tym przyjemnym spo-
sobie emisji ciepła. 

IGUANA – grzejnik z rysunkiem świecącego 
słońca jako planem konstrukcyjnym. Iguana 
jest dostępna w wielu formach i z mnóstwem 
akcesoriów, co pozwala na zastosowanie jej 
w kuchni, łazience lub pokoju. Grzejnik na-
grodzony IF-design top 10 za stylistykę.

MINI CANAL – grzejnik kanałowy przeznaczo-
ny do montażu w pobliżu drzwi tarasowych. 
Bardzo szybki element grzejny Low H2O na-
tychmiast reaguje na zmiany temperatury. 
Mini Canal może być użyty jako główne źród-
ło ogrzewania lub uzupełniać działanie innych 
grzejników. Jedynym śladem obecności grzej-
nika w pomieszczeniu jest drewniana lub me-
talowa kratka w podłodze.

MINI – niewysoki wolno stojący grzejnik, któ-
ry łatwo wkomponować w przestrzeń każde-
go pomieszczenia, to idealne rozwiązanie 
w pobliżu dużego przeszklenia. Mini sku-
tecznie zamienia chłód w przyjemne ciepło. 
Prezentowany grzejnik charakteryzuje się 
dużą wydajnością cieplną zachowując przy 
tym niewielkie rozmiary. Ma bardzo trwałą, 
odporną na odkształcenia obudowę. 
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