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Viessmann – ciepïo
na wyciÈgniÚcie rÚki
Grzejniki uniwersalne Viessmann to przede
wszystkim wysoka jakoğý i sprawnoğý, która jest charakterystyczna dla wszystkich
urzĆdzeĕ Viessmann. Jakoğý grzejnika poznaje siċ po wysokowartoğciowym, trwaâym
lakierze. Grzejniki uniwersalne Viessmann
zaspokojĆ najwiċksze wymagania klientów.
Idealnie wspóâpracujĆ z nowoczesnymi
urzĆdzeniami grzewczymi. W ofercie
Viessmann znajduje siċ 6 typów uniwersalnych grzejników: jedno-, dwu- i trzypâytowych, o wysokoğci 300, 400, 550 i 950 cm,
dziċki czemu moīna je z âatwoğciĆ zamontowaý zarówno na maâych, jak i duīych powierzchniach. Obracalna konstrukcja grzejników typu od 20 do 33 umoīliwia ich podâĆczenie we wszystkich wariantach zasilania, z lewej lub prawej strony. Dodatkowo
5 króýców przyâĆczeniowych R ½‘’ umoīliwia podâĆczenie dolne i boczne. Blacha
o gruboğci 1,25 mm zapewnia efektywnĆ
wymianċ ciepâa z otoczeniem, przez co
wzmacnia poczucie komfortu cieplnego.
Kaīdy grzejnik Viessmann ma piċcioletniĆ
gwarancjċ na szczelnoğý i powâokċ lakierniczĆ, dziċki czemu klient ma pewnoğý niezawodnej pracy urzĆdzenia przez lata.
Osâony boczne grzejnika sĆ przyspawane,
zağ jego górna pokrywa jest zdejmowana,

dziċki czemu istnieje moīliwoğý wygodnego
czyszczenia, co jest szczególnie istotne nie
tylko dla utrzymania czystoğci w domu, ale
przede wszystkim dla alergików. Grzejniki
uniwersalne Viessmann moīna instalowaý
zarówno w nowobudowanych, a takīe
w modernizowanych obiektach: wysoka wydajnoğý cieplna dziċki podziaâce uīebrowania 25 mm, rozstaw przyâĆczy bocznych
identyczny jak w grzejnikach īeliwnych
(500 mm). áatwy montaī zapewnia zintegrowana wkâadka zaworowa oraz zestaw szybkiego montaīu, dziċki czemu praca instalatora bċdzie znacznie skrócona.
Estetyczne, proste formy i biaây odcieĕ
grzejników RAL 9016, sprawia, īe idealnie
komponujĆ siċ one z kaīdym otoczeniem.
W ofercie Viessmann znajdujĆ siċ wszystkie
elementy potrzebne do budowy instalacji
grzewczej. Szeroki asortyment grzejników
Viessmann, duīa wydajnoğý cieplna, przy
korzystnej cenie, stanowiĆ uniwersalne roz-

wiĆzanie dla ogrzewania pomieszczeĕ we
wszystkich typach budynków.
Na stronach www.viessmann.pl mogĆ
Paĕstwo wysâaý zapytanie ofertowe.
Doradcy z firmy Viessmann odpowiedzĆ na
Paĕstwa pytania, a takīe przygotujĆ specjalnĆ ofertċ produktów, która bċdzie dostosowana do danej inwestycji. Dziċki temu
wszelkie wĆtpliwoğci, które wiĆīĆ siċ
z zakupem, zostanĆ rozwiane.
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