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FAKORA

Żeliwne grzejniki
dekoracyjne
Odlewnia Żeliwa FAKORA MOC jest
zakładem metalurgicznym szczycącym się 140-letnią tradycją w produkcji wyrobów z żeliwa szarego. Początki firmy sięgają 1866 roku a produkcję żeliwnych kotłów c.o. rozpoczęto
w roku 1903. Odlewnia Żeliwa
FAKORA MOC, utworzona w roku
2005 poprzez prywatyzację państwowej Fabryki Kotłów i Radiatorów
„Fakora", dbając o innowacyjność
produktów, kontynuuje tradycję.
Fabryka jest jednym z nielicznych krajowych producentów nowoczesnych,
przyjaznych dla środowiska żeliwnych
kotłów grzewczych oraz żeliwnych
grzejników centralnego ogrzewania.
W ostatnim czasie nastąpił renesans
żeliwnych grzejników, ze względu na
ich eleganckie formy oraz bogatą gamę wzorów i kolorów w połączeniu
z wyjątkową trwałością. Modułowa budowa ułatwia dobranie odpowiedniej
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wielkości i mocy grzewczej do potrzeb każdego pomieszczenia. Wymagający klienci doceniają również
wysoką odporność na korozję i niską
wrażliwość na jakość wody. Grzejniki
żeliwne zapewniają trwałe ciepło
i komfort – czas użytkowania sięga
pięćdziesięciu lat. Żeliwo jako materiał
wyróżnia się również podwyższoną
odpornością na tzw. korozję elektrochemiczną, do której dojść może
w instalacjach grzewczych, w których
występują metale o różnej aktywności
chemicznej.
Grzejniki żeliwne można łączyć z rurami ze wszystkich stosowanych materiałów.
Grzejniki żeliwne mogą być stosowane także w budynkach o konstrukcji
lekkiej, ponieważ nie wymagają zawieszenia na ścianie. Ozdobne nóżki
uwalniają użytkownika od konieczności wmurowywania dodatkowych haków i oferują swobodę w wyborze
miejsca instalacji.
Żeliwne grzejniki dekoracyjne z linii
RETRO stworzone zostały z myślą
o klientach, którzy cenią klasyczne
piękno i elegancję. Idealnie podkreślają charakter zabytkowych wnętrz
a ich nostalgiczna uroda sprawia, że
dodają uroku wyszukanym rezydencjom i mogą stać się ozdobą współczesnych apartamentów.

Podstawą wzorów są kanelury nawiązujące do architektury klasycznej,
dodatkowo uzupełnione ornamentami
roślinnymi, specyficznymi dla każdej
linii.
RETRO ART NOUVEAU – powierzchnię żeber grzejnika zdobi ornament
przeplatających się liści, kwiatów i łodyżek, nawiązujący do stylistyki secesyjnej
RETRO BAROQUE – symetrycznie
ułożony po obu stronach grzejnika
ornament liści akantu nadaje grzejnikowi lekkość.
RETRO CLASSIQUE – klasyczną
urodę pionowych kanelur akcentują
poziome wypukłe pasy, cztery na górze i dwa na dole.
RETRO DRAGON – górną część
grzejnika obejmują symetrycznie dwa
stylizowane smoki, a wzdłuż obu części przebiegają wyraziste kanelury.
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