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Viessmann – ciep o
na wyci gni cie r ki
Grzejniki uniwersalne Viessmann to przede 

wszystkim wysoka jako  i sprawno , któ-

ra jest charakterystyczna dla wszystkich 

urz dze  Viessmann. Jako  grzejnika po-

znaje si  po wysokowarto ciowym, trwa ym

lakierze. Grzejniki uniwersalne Viessmann 

zaspokoj  najwi ksze wymagania klientów. 

Idealnie wspó pracuj  z nowoczesnymi 

urz dzeniami  grzewczymi. W ofercie 

Viessmann znajduje si  6 typów uniwersal-

nych grzejników: jedno-, dwu- i trzyp yto-

wych, o wysoko ci 300, 400, 550 i 950 cm, 

dzi ki czemu mo na je z atwo ci  zamon-

towa  zarówno na ma ych, jak i du ych po-

wierzchniach. Obracalna konstrukcja grzej-

ników typu od 20 do 33 umo liwia ich pod-

czenie we wszystkich wariantach zasila-

nia, z lewej lub prawej strony. Dodatkowo 

5 kró ców przy czeniowych R ½‘’ umo li-

wia pod czenie dolne i boczne. Blacha 

o grubo ci 1,25 mm zapewnia efektywn

wymian  ciep a z otoczeniem, przez co 

wzmacnia poczucie komfortu cieplnego. 

Ka dy grzejnik Viessmann ma pi cioletni

gwarancj  na szczelno  i pow ok  lakierni-

cz , dzi ki czemu klient ma pewno  nieza-

wodnej pracy urz dzenia przez lata. 

Os ony boczne grzejnika s  przyspawane, 

za  jego górna pokrywa jest zdejmowana, 

dzi ki czemu istnieje mo liwo  wygodnego 

czyszczenia, co jest szczególnie istotne nie 

tylko dla utrzymania czysto ci w domu, ale 

przede wszystkim dla alergików. Grzejniki 

uniwersalne Viessmann mo na instalowa

zarówno w nowobudowanych, a tak e

w modernizowanych obiektach: wysoka wy-

dajno  cieplna dzi ki podzia ce u ebrowa-

nia 25 mm, rozstaw przy czy bocznych 

identyczny jak w grzejnikach eliwnych

(500 mm). atwy monta  zapewnia zintegro-

wana wk adka zaworowa oraz zestaw szyb-

kiego monta u, dzi ki czemu praca instala-

tora b dzie znacznie skrócona.

Estetyczne, proste formy i bia y odcie

grzejników RAL 9016, sprawia, e idealnie 

komponuj  si  one z ka dym otoczeniem. 

W ofercie Viessmann znajduj  si  wszystkie 

elementy potrzebne do budowy instalacji 

grzewczej. Szeroki asortyment grzejników 

Viessmann, du a wydajno  cieplna, przy 

korzystnej cenie, stanowi  uniwersalne roz-

wi zanie dla ogrzewania pomieszcze  we 

wszystkich typach budynków. 

Na stronach www.viessmann.pl mog

Pa stwo wys a  zapytanie ofertowe. 

Doradcy z firmy Viessmann odpowiedz  na 

Pa stwa pytania, a tak e przygotuj  specjal-

n  ofert  produktów, która b dzie dostoso-

wana do danej inwestycji. Dzi ki temu 

wszelkie w tpliwo ci, które wi  si

z zakupem, zostan  rozwiane. 
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