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Roœnie popularnoœæ ogrzewania pod³o-
gowego. Jest ono zachwalane jako da-

j¹ce szczególnie korzystny rozk³ad tempe-
ratury w pomieszczeniu. Jednak w ka¿dej
sytuacji jest to rozwi¹zanie optymalne.
Miêdzy innymi dlatego „zwyk³e” grzejniki
c.o. s¹ nadal powszechnie instalowane.

Grzejniki, wspó³pracuj¹ce z instalacj¹
wodn¹, mog¹ byæ montowane we wszyst-
kich pomieszczeniach. W ³azienkach chêt-
nie stosujemy grzejniki drabinkowe, które
czêsto s³u¿¹ jako suszarki do rêczników.

Od p³yty do ¿eberka
Nadal produkuje siê grzejniki ¿eber-

kowe, czyli cz³onowe. Oprócz ¿eliwa sto-
suje siê obecnie tak¿e inne materia³y. Na-
tomiast do nowoczesnych instalacji prze-
znaczone s¹ grzejniki o ma³ej pojemnoœci
wodnej. Ich oferta tak¿e jest bogata.

Najpopularniejsze – p³ytowe
Obecnie w domach jednorodzinnych

ponad 80% instalowanych grzejników to
grzejniki p³ytowe 1.

Szczególnie dobrze sprawdzaj¹ siê
w instalacjach z obiegiem wody wymu-
szonym przez pompê. Mo¿na je jednak
tak¿e stosowaæ w instalacjach grawitacyj-
nych – pod warunkiem, ¿e nie s¹ bardzo
rozbudowane i nie instalujemy grzejni-
ków innego rodzaju. Grzejniki p³ytowe s¹
przeznaczone do instalacji niskotempera-
turowych, maj¹ ma³¹ pojemnoœæ wodn¹,
wiêc tak¿e ma³¹ bezw³adnoœæ, dziêki cze-
mu szybko reaguj¹ na zmiany natê¿enia
ogrzewania. Grzejniki p³ytowe s¹ lekkie,
a dziêki ró¿nym sposobom  monta¿u
mo¿na je zawieszaæ na œcianach wzniesio-
nych we wszystkich dostêpnych techno-
logiach. Grzejniki p³ytowe wykonuje siê
przez zgrzewanie dwóch specjalnie ufor-
mowanych blach stalowych. Powstaj¹ po-
miêdzy nimi kanaliki, którymi p³ynie cie-
p³a woda. Nagrzewa ona p³ytê, która z ko-
lei oddaje ciep³o do pomieszczenia.

W niektórych modelach grzejników,
w celu zwiêkszenia powierzchni oddawa-
nia ciep³a, znajduje siê o¿ebrowanie kon-
wekcyjne. Zwiêksza ono wydajnoœæ grzej-
nika nawet o 60%. Grzejniki takie zwane
s¹ te¿ p³ytowo-konwektorowymi. Grzej-
niki p³ytowe oddaj¹ ok. 30% ciep³a przez
promieniowanie i a¿ 70% przez konwek-
cjê. Grzejnik p³ytowy czêsto jest umiesz-
czony w obudowie, której górna œcianka
jest zaopatrzona w kratkê. Dziêki temu
nie jest tamowany ruch powietrza.
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Grzejniki stanowi¹ istotny element instalacji c.o.
w domu jednorodzinnym. Produkowane obecnie

skutecznie wspó³pracuj¹ z nowoczesnymi kot³ami
i automatyk¹. Oferta handlowa, zarówno modeli czy

mocy, jak i wzorów grzejników jest ogromna.

GRZEJNIKI
w pokoju
i ³azience

Anna Grocholska

fot. Top Air-Sofik
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Uwaga. Kratki nie wolno zas³aniaæ,
aby nie utrudniaæ przep³ywu powietrza.

Z kolei grzejniki bez obudowy (rów-
nie¿ bez o¿ebrowania konwekcyjnego) ³a-
twiej jest oczyœciæ. Te grzejniki s¹ wiêc
przeznaczone przede wszystkim do po-
mieszczeñ, w których niezbêdne jest za-
chowanie szczególnej czystoœci – np.
w szpitalach. Z tego samego powodu s¹
przydatne tak¿e dla alergików. 

Grzejnik mo¿e siê sk³adaæ z jednej,
dwóch lub trzech p³yt. Niektóre lub
wszystkie mog¹ byæ zaopatrzone w ele-
menty konwekcyjne. Ró¿ne konfiguracje
nazywa siê typami 2. W u¿ywanym przez
producentów dwucyfrowym oznaczeniu
pierwsza cyfra oznacza liczbê p³yt, druga
– liczbê elementów konwekcyjnych. Naj-

prostszy typ, oznaczany jako 10, ma tylko
jedn¹ p³ytê, bez o¿ebrowania konwekcyj-
nego, najbardziej skomplikowany – 33 –
trzy p³yty i ka¿da z elementami konwek-
cyjnymi.

Ka¿dy typ grzejnika wytwarza siê
w ró¿nych wysokoœciach (najczêœciej 30,
45, 60, i 90 cm) oraz d³ugoœciach (od 40
do 300 cm; stopniowanych co 10 cm).
G³êbokoœæ grzejników zale¿y g³ównie od
liczby p³yt i o¿ebrowania konwekcyjnego.
Grzejnik zazwyczaj pod³¹cza siê do insta-
lacji za pomoc¹ króæców przy³¹czenio-
wych, umieszczanych po jego bokach. Co-
raz wiêksz¹ popularnoœæ zyskuj¹ jednak
grzejniki pod³¹czane od do³u. Instalacja
mo¿e byæ wyprowadzona z pod³ogi lub ze
œciany za grzejnikiem. Jest wiêc prawie
niewidoczna.

Najlepszym miejscem do umieszcze-
nia grzejnika jest œciana pod oknem 3.
W tym uk³adzie mamy najkorzystniejszy
obieg powietrza. Wiêkszoœæ grzejników
p³ytowych ma wiêc kszta³t prostopad³o-
œcianu. skierowanego d³u¿szym bokiem
równolegle do pod³ogi. Niektórzy produ-
cenci, oferuj¹ grzejniki wyci¹gniête w gó-
rê. Nie da siê ich co prawda umieœciæ pod
oknem, ale mog¹ stanowiæ element deko-
racyjny.

Grzejniki cz³onowe
To rodzaj najstarszy. Grzejnik sk³ada

siê z pojedynczych cz³onów – ¿eberek ³¹-
czonych w zestawy. Obecnie produkuje
siê te¿ cz³ony o rozbudowanej p³aszczyŸ-
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Grzejniki oddaj¹ ciep³o na dwa sposoby: poprzez promieniowanie i konwekcjê. Konwekcja (unosze-
nie) polega na tym, ¿e powietrze, ogrzane przez œcianki grzejnika, jako cieplejsze unosi siê do góry, a w
jego miejsce nap³ywa ch³odne. Powstaj¹cy przy tym ruch powietrza mo¿e byæ niekorzystny dla alergików.
Promieniowanie polega na tym, ¿e ciep³a powierzchnia grzejnika wysy³a promieniowanie podczerwone,
które swobodnie przep³ywa przez powietrze i jest poch³aniane przez wszystkie znajduj¹ce siê w jego za-
siêgu przeszkody. Teraz to one staj¹ siê grzejnikami. Promieniowaniu nie towarzyszy ruch powietrza.
Jest to korzystniejsze zw³aszcza dla alergików, ale ma wadê. Najcieplej jest przy grzejniku. Im dalej od
niego, tym ch³odniej. Ka¿dy grzejnik oddaje ciep³o i przez konwekcjê, i przez promieniowanie. Ale udzia³
tych sposobów jest ró¿ny w ró¿nych konstrukcjach. Dlatego wybór rodzaju grzejnika ma istotne znacze-
nie.

Promieniowanie i konwekcja>>

Oddawanie ciep³a przez promieniowanie Oddawanie ciep³a przez konwekcjê

1 Grzejniki p³ytowe s¹ bardzo popularne
(fot. Caradon Rymax)

typ 10

typ 11

typ 11 (z obudow¹)

typ 20

typ 21

typ 22

typ 33

2 Typy grzejników p³ytowych

3 Grzejnik najlepiej jest umieœciæ pod oknem
(fot. Instal – Projekt)
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nie frontowej. Dziêki temu zwiêksza siê
powierzchnia oddawania ciep³a. Modu³o-
wa budowa grzejnika pozwala ³atwo do-
braæ potrzebn¹ moc grzewcz¹.

W grzejnikach cz³onowych 30% jest
wypromieniowywane, a do 70% oddawa-
ne na drodze konwekcji.

Grzejniki cz³onowe produkuje siê
z ¿eliwa, aluminium i stali.

¯eliwne s¹ bardzo odporne na koro-
zjê i uszkodzenia mechaniczne, ich trwa-
³oœæ siêga wiêc kilkudziesiêciu lat 4.
Równie¿ jakoœæ wody nie ma w ich przy-
padku du¿ego znaczenia. Mo¿na je wiêc
z powodzeniem stosowaæ w otwartych
uk³adach ogrzewania, w których woda za-
wiera du¿o tlenu.

Du¿e przekroje wewnêtrzne elemen-
tów (du¿a pojemnoœæ wodna) powoduj¹
ma³e opory przep³ywu wody. Grzejniki te
wiêc dobrze sprawuj¹ siê w instalacjach
grawitacyjnych. Z drugiej jednak strony
taka iloœæ wody (czyli z³ad) d³ugo siê na-
grzewa i d³ugo stygnie, przez co regulacja
temperatury w pomieszczeniach nie jest
precyzyjna.

Grzejniki ¿eliwne s¹ ciê¿kie. Tak wiêc
ich mocowanie na œcianach wzniesionych
w lekkich technologiach wymaga stoso-
wania specjalnych zawieszeñ. 

Obecnie produkowane grzejniki ¿eliw-
ne maj¹ g³adkie powierzchnie, dziêki cze-
mu znacznie mniej osadza siê na nich kurz. 

Stalowe grzejniki cz³onowe kon-
struowane s¹ z rur ³¹czonych w zestawy
– zazwyczaj od 5 do 10 elementów 5.

Standardowo maj¹ one wysokoœæ 56 cm,
co pozwala na powieszenie grzejnika
pod oknem, ale s¹ produkowane równie¿
dwumetrowe.

Aluminiowe maj¹ ¿eberka z przed-
ni¹ p³aszczyznê rozbudowan¹, dziêki
czemu du¿a jest powierzchnia oddawa-
nia ciep³a 6. S¹ bardzo lekkie i nie ule-

gaj¹ korozji. Materia³, z którego s¹ wy-
konane, cechuje bardzo dobra przewod-
noœæ cieplna. Grzejnik wiêc szybko siê
nagrzewa i szybko stygnie. Wiêkszoœæ
oferty dotyczy modu³ów skrêcanych
(oprócz nich s¹ modu³y odlewane). Ma-
j¹ one ma³¹ pojemnoœæ wodn¹, znakomi-
cie wiêc wspó³pracuj¹ z automatyk¹
grzejnikow¹.
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4 ¯eliwne ¿eberka s¹ bardzo trwa³e, a obec-

nie produkowane – tak¿e estetyczne
(fot. Odlewnia ¯eliwa Bolimów)

5 Stalowy grzejnik cz³onowy (fot. Zehnder)

6 Grzejniki aluminiowe maj¹ rozbudowan¹ frontow¹ p³aszczyznê (fot. Fondital Nova Florida)

Nazw „konwektor” lub „grzejnik
konwektorowy” czêsto nies³usznie u¿ywa
siê zamiennie z pojêciem „grzejnik kon-
wekcyjny”. Grzejnik konwekcyjny to
urz¹dzenie, które ponad po³owê ciep³a
przekazuje przez konwekcjê. Grzejnikami
konwekcyjnymi s¹ wiêc nie tylko kon-
wektory, ale równie¿ grzejniki p³ytowe
z o¿ebrowaniem konwekcyjnym oraz
cz³onowe. Konwektor zaœ oddaje ciep³o
prawie ca³kowicie na drodze konwekcji.

Zapamiêtaj!
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Aluminium jest jednak podatne na
uszkodzenia mechaniczne. Jego miêkkoœæ
powoduje, ¿e roz³¹czanie i ponowne ³¹-
czenie elementów mo¿e zaowocowaæ ich
uszkodzeniem. Dlatego grzejniki te nie s¹
szczególnie trwa³e.

Konwektory
S¹ to grzejniki przekazuj¹ce ciep³o

w ponad 80% przez konwekcjê. Wiêk-
szoœæ powietrza siê unosi, zatem nie jest
np. niepotrzebnie nagrzewana œciana
z ty³u za grzejnikiem. Nie jest równie¿
przegrzewane powietrze bezpoœrednio
przed nim. Z drugiej jednak strony fakt
gromadzenia siê ciep³ego powietrza pod
sufitem mo¿e powodowaæ niekorzystny
rozk³ad temperatury – przy pod³odze
bêdzie zbyt ch³odno.

Grzejniki konwektorowe, podobnie
jak wszystkie nowoczesne grzejniki o ma-
³ej pojemnoœci wodnej, szybko siê nagrze-
waj¹ i szybko reaguj¹ na zmiany tempera-

tury. Dlatego znakomicie siê sprawdzaj¹
we wspó³pracy z automatyk¹ steruj¹c¹.

Wiêkszoœæ grzejników konwektoro-
wych jest zbudowana z miedzianych rur
u³o¿onych poziomo, po³¹czonych z pio-
nowymi kolektorami, oraz z aluminio-
wych ¿eber konwekcyjnych – tak¿e usta-
wionych pionowo 7. Miedziane rurki
maj¹ bardzo ma³e przekroje i przez to
szczególnie ma³¹ pojemnoœæ wodn¹, co
zmusza do niezwykle precyzyjnego zapro-
jektowania instalacji. Znacznie mniejsza
jest oferta grzejników z rurkami i o¿ebro-
waniem stalowym.

Grzejnik mo¿e mieæ obudowê z krat-
k¹ u góry; niektórzy producenci u¿ywaj¹
na ni¹ okreœlenia grill.

Dostêpne s¹ na rynku modele grzejni-
ków z pod³¹czeniem bocznym i z pod³¹-
czeniem dolnym.

Oddzieln¹ grupê grzejników konwek-
torowych stanowi¹ grzejniki wodno-elek-
tryczne. Dziêki umieszczeniu wewn¹trz

grzejnika grza³ki, zwykle o mocy od 400
do 1600 W, mo¿liwe jest u¿ywanie go
w okresach przejœciowych.

Estetyka
Wszystkie grzejniki s¹ standardowo

produkowane w kolorze bia³ym i te s¹
najtañsze. Dostêpne s¹ jednak tak¿e inne
kolory (z palety RAL), w tym niektóre na
zamówienie – to jednak zale¿y od produ-
centa. Zazwyczaj grzejniki kolorowe s¹
o 30% dro¿sze od bia³ych.

Grzejniki stalowe i ¿eliwne s¹ lakiero-
wane – najczêœciej proszkowo. Grzejniki
aluminiowe, oprócz lakierowanych, mog¹
te¿ byæ anodowane.

P³yta czo³owa grzejników p³ytowych
mo¿e byæ rowkowana lub g³adka. Z p³yt¹
g³adk¹ s¹ dro¿sze.

W handlu s¹ te¿ grzejniki o nietypo-
wych kszta³tach, które mo¿na wykorzy-
staæ jako interesuj¹cy element wystroju
wnêtrza 8.
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Grzejniki powinny mieæ aktualnie wymagane dopuszcze-
nie. Jest nim Deklaracja Zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹
PN-EN 442 lub Deklaracja Zgodnoœci z aprobat¹ techniczn¹,
która zosta³a wystawiona przed wejœciem w ¿ycie normy
PN-EN 442.

Wybieraj¹c grzejniki, warto zwróciæ uwagê na okres
gwarancji. Wynosi on przewa¿nie 5 lub 6 lat. Choæ niektórzy
producenci, np. wspomnianych tu konwektorowych grzejni-
ków miedziano-aluminiowych, maj¹ 25-letni¹ gwarancjê na
stosowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i 10-letni¹
w wilgotnych.

Dopuszczenia i gwarancja>>

7 Tak jest skonstruowany grzejnik konwektorowy 
(fot. Regulus System)

8 W tym grzejniku dekoracyjnym wykorzystano lustro jako element zdobniczy
(fot. Instal – Projekt)
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Do ³azienki
W ³azienkach mo¿na stosowaæ zwyk³e

grzejniki c.o. Poniewa¿ jednak zazwyczaj
panuje tu wiêksza wilgotnoœæ powietrza,
musz¹ to byæ modele przeznaczone do te-
go pomieszczenia.

Z przeznaczeniem w³aœnie do ³azie-
nek – choæ pojawiaj¹ siê te¿ w kuchniach
i przedpokojach – produkowane s¹ grzej-
niki rurkowe 9. Wiêkszoœæ jest zbudo-
wana z pionowych przewodów rozdziela-
j¹cych (kolektorów), po³¹czonych szere-
giem poziomych rurek. Kolektory maj¹
przekrój kwadratu lub prostok¹ta, rurki
zaœ – oprócz kwadratowych i prostok¹t-
nych – s¹ te¿ okr¹g³e (taki kszta³t prze-
wa¿a).

Innym rozwi¹zaniem konstrukcyj-
nym jest grzejnik zbudowany z jednej tyl-
ko rury, wygiêtej esowato.

£azienkowe grzejniki rurkowe pro-
dukuje siê ze stali i miedzi. Te drugie s¹
dro¿sze i ubo¿sza jest ich oferta.

Powierzchnia grzejników najczêœciej
jest lakierowana proszkowo. Podstawo-
wym jest kolor bia³y i te wyroby s¹ naj-
tañsze. Mo¿na te¿ kupiæ grzejniki w in-
nych kolorach z palety RAL. Jeœli nie
znajdziemy grzejnika w wymarzonym
kolorze, mo¿emy go zamówiæ. Niektórzy
producenci oferuj¹ grzejniki chromowa-
ne – znacznie dro¿sze. Jeœli siê na nie
zdecydujemy, musimy starannie prze-
analizowaæ ich wydajnoœæ ciepln¹, gdy¿
jest ona mniejsza ni¿ grzejników lakie-
rowanych. Grzejniki ³azienkowe mog¹
byæ w³¹czone w wodny system central-
nego ogrzewania. Dziêki umieszczeniu
w kolektorze grza³ki zyskujemy grzejnik
wodno-elektryczny, którym mo¿emy do-
grzewaæ ³azienkê poza sezonem -.
Grzejniki wodno-elektryczne maj¹ za-
wory, które odcinaj¹ pojedynczy grzej-
nik od instalacji, gdy u¿ywamy grza³ki.
Zawór odcinaj¹cy znajduje siê na zasila-
niu; zapobiega to kr¹¿eniu wody w in-
stalacji. Nie powinno siê umieszczaæ za-
woru (powrotnego) na wyjœciu z grzejni-
ka, aby instalacja mog³a przej¹æ zwiêk-
szon¹ objêtoœæ ciep³ej wody. Grza³ka jest
umieszczana w kolektorze od do³u. Jej
moc zawiera siê w granicach 200-
1000 W, zale¿nie od wielkoœci grzejnika.

Moc grza³ki powinna byæ mniejsza od
mocy grzejnika. Niektórzy producenci
zalecaj¹, aby ta ró¿nica wynosi³a  co naj-
mniej o 100-150 W. Inni uwa¿aj¹, ¿e moc

grza³ki powinna stanowiæ 70-80% mocy
grzejnika.

Grza³ki s¹ wyposa¿ane w programato-
ry z funkcj¹ czasu i temperatury. Wiêk-
szoœæ ma termostat bezpieczeñstwa, który
wy³¹czy grza³kê przy temp. ok. 95°C oraz
w sytuacji, gdy w kolektorze nie ma wody,
oraz tzw. termostat pracy umo¿liwiaj¹cy
regulacjê temperatury w czasie u¿ytkowa-
nia grzejnika (do 75°C).

Do wielu modeli wodnych grzejni-
ków ³azienkowych mo¿na domontowaæ
grza³kê póŸniej. Taki rozbudowany grzej-
nik nie mo¿e siê jednak znajdowaæ w po-
bli¿u wanny czy umywalki. Odpowied-
nim dla niego miejscem jest trzecia strefa
ochronna – co najmniej 60 cm od wymie-
nionych urz¹dzeñ. Gniazdo, do którego
grza³ka bêdzie pod³¹czana, musi mieæ
uziemienie.

Oprócz grzejników rurkowych wod-
nych i wodno-elektrycznych s¹ równie¿
produkowane grzejniki tylko elektry-
czne !. S³u¿¹ wy³¹cznie do dogrzewania
pomieszczenia i równie¿ suszenia rzeczy.
Moc grza³ek nie jest szczególnie du¿a,
najczêœciej zawiera siê w przedziale 200-
300 W, chocia¿ s¹ te¿ znacznie s³absze.
W rurkach znajduje siê ciecz niezamarza-
j¹ca.

Wzornictwo i materia³y
Najbardziej popularne s¹ tzw. drabin-

ki, p³asko przylegaj¹ce do œciany. S¹ te¿
produkowane grzejniki naro¿ne. Rurki

P R Z E G L Ą D  R Y N K U

! Grzejniki elektryczne s³u¿¹ tylko do dogrze-
wania pomieszczeñ (fot. Bursa)

- Dziêki do³¹czeniu grza³ki, grzejnik mo¿emy
u¿ywaæ  w okresie przejœciowym (fot. Enix)

9 W ³azienkach czêsto stosuje siê grzejniki
rurkowe (fot. Enix)
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poziome mog¹ byæ wygina-
ne w ró¿ne kszta³ty, two-
rz¹c niekiedy skompliko-
wane wzory @. Rozmiary
grzejników rurkowych s¹
bardzo ró¿ne: od niewiel-
kich, które zmieszcz¹ siê
nad wann¹, do dwumetro-
wej wysokoœci. Te drugie
mog¹ byæ eleganckimi
przegrodami, montowany-
mi na pod³odze.

Grzejniki ³azienkowe
s³u¿¹ czêsto jako suszarki.
Rzeczy mo¿emy wieszaæ
bezpoœrednio na szczebel-
kach lub na wieszakach,
do³¹czanych przez niektó-
rych producentów. Oprócz
nich na grzejniku mog¹
byæ te¿ umieszczone pó-
³eczki i ró¿nego rodzaju
uchwyty #.

Wzornictwo i kolory
grzejników elektrycznych
s¹ takie same jak grzejni-
ków wodnych.                 �
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Firmy:
ALPLAST 

(52) 327 22 22 www. alplast.pl
ANB (JAGA)

(22) 612 15 68 www.anb.com.pl
ATLANTIC POLSKA

(22) 423 32 00 www.atlantic-polska.pl
BRABORK

(22) 457 68 15 www.brabork.pl
BRUGMAN FABRYKA GRZEJNIKÓW

(76) 850 83 00 www.brugman.pl
BURSA

(58) 622 14 44 www.bursa.pl
CARADON RYMAX POLSKA
(STELRAD, HENRAD)

(12) 657 54 07 www.caradon.pl
CONVECTOR

(12) 645 10 06 www.convector.com.pl
DALPOL – DELESZYÑSKI

(61) 840 10 54 www.dalpol.pl
DE'LONGHI CLIMA POLSKA

(22) 562 33 10 www.delonghi.pl
DIETHERM

(22) 651 67 71 www.dietherm.com.pl
ELEKTRA

(22) 843 32 82 www.elektra.pl
ENIX

(12) 653 53 36 www.enix.pl
EUROTHERM POLSKA

(56) 657 29 15
www.eurotherm-polska.com

EXPOL
(12) 654 77 04 www.expol.krakow.pl 

FERROLI POLAND
(32) 473 31 00 www.ferroli.com.pl

FONDITAL NOVA FLORIDA POLSKA
(12) 646 97 51 www.fondital.pl

GAMA SAN
(94) 341 36 08 www.gamasan.pl

INSTAL-PROJEKT
(54) 235 59 05 www.instalprojekt.com.pl

KISAN
(22) 701 71 31 www.kisan.pl

KLIMOSZ
(32) 475 21 77 www.klimosz.pl

KORADO
(22) 737 23 25 www.korado.pl

MET-GAL
(22) 737 24 71 www.metgal.pl

ODLEWNIA ¯ELIWA BOLIMÓW
(46) 838 03 21 www.karolfigat.prv.pl

PURMO (RETTIG HEATING)
(22) 643 25 20 www.purmo.com

PROTECH II (BRUGMAN)
(33) 875 51 87 www.protech-wkg.pl

REGULUS-SYSTEM
(33) 496 99 99 www.regulus.com.pl

STANDEX
(18) 264 20 50 www.universa.com.pl

STIEBEL ELTRON (AEG)
(22) 846 48 20 www.stiebel-eltron.com.pl

ŒWITA
(22) 775 27 37 www.swita.com.pl

TERMAL
(62) 735 92 57 www.termal-polska.pl

TOP AIR SOFIK
(61) 656 60 80 www.topair-sofik.com.pl

VASCO
(76) 850 83 90 www.vasco.pl

VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW
(67) 387 22 14 www.vnwt.pl

VIESSMANN
(71) 360 71 00 www.viessmann.pl

ZEHNDER POLSKA
(71) 790 27 47 www.zehnder.pl

Co, za ile:
– grzejniki cz³onowe (¿eberka) – 1 ¿eberko
ogrzewa 1,3 m2 domu jednorodzinnego
(mieszkania w bloku s¹ obliczane wed³ug in-
nego kryterium)
stalowe – 35-45 z³/szt.;
aluminiowe – 29-38 z³/szt.;
¿eliwne – 35-45 z³/szt.;
– grzejniki rurkowe (ogrzewane pomieszcze-
nie do 10 m2)
stalowe – 600-1200 z³ (najpopularniejsze i naj-
tañsze);
miedziane – 800-1300 (rzadko spotykane na
rynku polskim);
chromowane – 1500-2500. 
Grzejniki drabinkowe chromowane s¹ o 30%
mniej wydajne od bia³ych i nawet 3-krotnie
dro¿sze;
– grzejniki p³ytowe ryflowane – przyk³ado-
we wymiary (wys./szer.) i moc:
4,5 m2: 45/40, 520 W – 423 z³;
12 m2: 90/60, 1400 W – 636 z³;
45/100, 1300 W – 586 z³;
14 m2: 60/100, 1643 W – 619 z³; 
17 m2: 90/80, 1868 W – 783 z³;
45/140, 1822 W – 778 z³;
21 m2: 60/140, 2306W – 876 z³;
45/180, 2343 W – 923 z³;
24 m2: 45/200, 2600 W – 1 004 z³;
28-29 m2: 45/230, 2995 W – 1 124 z³;
31 m2: 60/200, 3294 W – 1 157 z³;
– grzejniki konwekcyjne s¹ o ok. 10% dro¿-
sze od grzejników p³ytowych o¿ebrowanych.

Podajemy ceny brutto

@ Grzejniki rurkowe mog¹ stanowiæ intere-
suj¹c¹ dekoracjê (fot. Œwita)

# Na grzejniku mog¹ byæ zawieszone pó³eczki lub wieszaki
(fot. Vasco)

Info Rynek
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