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Artyku  promocyjny

Coraz wy sze staj  si  nasze wymagania od-
no nie wyposa enia wymarzonego, nowobu-
dowanego domu, w którym sp dzimy spor
cz  swojego ycia.

Znaczn  cz  tego wyposa enia stanowi
dobra trwa e do zabudowy, które z za o enia 
maj  nam s u y  kilkana cie lat, a w przy-
padku instalacji centralnego ogrzewania, 
czy elektrycznej o wiele d u ej. Dlatego w a-
ciwy dobór  materia ów i urz dze  jest bar-

dzo wa ny.
Wiemy, e no niki energii pr d, gaz, w -

giel systematycznie dro ej , a koszty ogrze-
wania stanowi  ok. 3/4 ogólnych kosztów 
eksploatacji domu. Dlatego wybór sposobu 
ogrzewania jest istotny nie tylko ze wzgl -
du na koszty zakupu ale i te , a mo e przede 
wszystkim, ze wzgl du na koszty eksploata-
cyjne w przysz o ci.  

Odpowiedni dobór kot a, orurowania czy 
grzejników decyduje o tym, czy oszcz dnie 

b dziemy wykorzystywa  u ywany opa , czy 
zapewnimy sobie komfort cieplny i czy na-
sze ogrzewanie b dzie trwa e i niezawodne.

Obecnie w stosunkowo prosty sposób mo-
emy zapewni  u ytkownikom pe ny kom-

fort cieplny, wybieraj c odpowiednie grzej-
niki. Pe ni  one funkcj  urz dzenia, które 
oddaje ciep o zawarte w gor cej wodzie do 
powietrza. Grzejniki Convector oddaj  ciep o
w 80% w wyniku zjawiska konwekcji, czyli 
unoszenia ciep ego powietrza, co umo liwia 
ich specjalna konstrukcja. Ciep e powietrze 
jest wprowadzane do pomieszczenia poprzez 
naturalny, delikatny nadmuch wytworzony 
w „kominach” konwekcyjnych grzejnika. Na 
skutek tego powietrze jest dok adnie miesza-
ne i wytwarza si  równomierny rozk ad tem-
peratury w pomieszczeniach bez wzgl du na 
odleg o  od grzejnika.

Jednocze nie grzejniki Convector charak-
teryzuje niskotemperaturowo , tzn. tempe-

ratura ich powierzchni zewn trznej nie jest 
wy sza ni  45°C, a wi c s  bezpieczne w do-
tyku nawet dla dzieci.

Grzejniki Convector zbudowane s z miedzi 
i aluminium, materia ów najlepiej przewodz -
cych ciep o, s  lekkie i wygodne w monta u, 
cechuje je estetyczny wygl d i staranne wy-
konanie. To grzejniki pos uszne Twojej woli –
grzej  gdy chcesz, gdy mówisz do  przestaj .
Umo liwia to ich ma a pojemno  wodna, co 
skraca czas, a przez to ilo  zu ytego paliwa 
potrzebnego do efektywnej pracy grzejników.

Grzejniki Convector to produkt polski, do-
st pne s  w wielu wysoko ciach i typach, 
tak aby zaspokoi  wymagania ka dego u yt-
kownika.

Pe na oferta grzejników na www.convector.pl 

Convector – komfort cieplny w Twoim domu

Extreme Sp. z o.o.
ul. Kantorowicka 400

31-763 Kraków
tel./fax 12 645 10 06, 12 645 10 08

e-mail: handel@convector.pl

convector promocyjny bd10.indd 78convector promocyjny bd10.indd   78 2015-10-06 18:46:352015-10-06   18:46:35


