
Charakterystyka oogólna
Gruboœæ wszystkich typów grzejni-

ków wynosi 9 cm; wysokoœæ  13, 20,

40, 50, 60, 80, 100, 120 cm przy sze-

rokoœci do 200 cm; grzejniki niskie

mo¿na równie¿ montowaæ do

posadzki.

Gwarancja 25 lat – mieszkania, biura

oraz 10 lat dla obiektów przemys³o-

wych, handlowych i us³ugowych. 

Regulusy to wodne grzejniki central-

nego ogrzewania o konstrukcji uk³a-

du wodnego w ca³oœci z miedzi oraz

o konstrukcji uk³adu oddawania cie-

p³a do otoczenia w ca³oœci z czyste-

go aluminium. Suchy charakter styku

pomiêdzy tymi metalami wyklucza

wyst¹pienie korozji elektrochemicz-

nej, a unikalna technologia po³¹cze-

nia uk³adu wodnego z uk³adem wymiany ciep³a gwarantuje

wysok¹ sprawnoœæ grzejnika. 

Grzejniki te maj¹ najbardziej uniwersalne zastosowanie ze

wszystkich typów grzejników. Wspó³pracuj¹ skutecznie

zarówno z kot³ami sta³opaliwowymi, kondensacyjnymi,

pompami ciep³a jak i z kot³ami elektrycznymi, gazowymi czy

te¿ olejowymi.

Ich wysoka sprawnoœæ w ka¿dej temperaturze pracy instala-

cji jest wynikiem kombinacji trzech kluczowych czynników: 

1. ma³a masa ca³kowita – grzejnik + zawarta w nim woda 

= szybkie i z mniejszym wydatkiem energii osi¹ganie pe³-

nej mocy znamionowej w ka¿dym cyklu grzania, a tak¿e

bezinercyjne zakoñczenie

ka¿dego cyklu grzania;

2. najwiêksza w rozwiniêciu

powierzchnia wymiany cie-

p³a do otoczenia, w tym

zarówno powierzchnia ca³-

kowita jak i  powierzchnia

czo³owa grzejnika = skuteczna konwekcja oraz dobrze

rozproszone ciep³o promieniowania;

3. wysoki wspó³czynnik przewodnictwa cieplnego materia-

³ów sk³adowych grzejnika = sprawny odbiór energii ciepl-

nej od kr¹¿¹cego w obiegu czynnika grzewczego 

Zalety
niska bezw³adnoœæ cieplna – precyzja wydatku ciep³a,

precyzja eksploatacji + wysoki komfort cieplny

³atwe sterowanie temperatur¹ uk³adu grzewczego oraz

ogrzewanych pomieszczeñ

wysoka odpornoœæ na korozjê – równie¿ w pomieszcze-

niach o wy¿szej wilgotnoœci 

ma³a masa w³asna u³atwia transport i monta¿ oraz umo¿li-

wia monta¿ na lekkich œcianach 

bogata kolorystyka, szeroki wybór wysokoœci oraz szero-

koœci

du¿a moc grzewcza

oszczêdnoœæ zu¿ycia energii w wymiarze ca³orocznym,

g³ównie w okresach dogrzewania. 
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Grzejniki œcienne REGULUS®-system
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REGULUS

Regulus®-METALLIC

Unikalna wersja kolorystyczna mo¿liwa tylko przy tego typu

grzejnikach. Czysty metaliczny kolor uzyskany poprzez

pokrycie powierzchni farb¹ proszkow¹ bezbarwn¹ po

uprzednim jej wypolerowaniu. Pasuje do wnêtrz historycz-

nych, drewnianych oraz ultranowoczesnych.

System pod³ogowych kana³ów grzewczych 

REGULUS®- system CANAL 

Tworz¹ go:

grzejniki – wymienniki kana³owe – wysokoœæ 45-135 mm,

szerokoœæ 90-180 mm, d³ugoœæ do 2000 mm

podesty kana³ów wraz z ich obramowaniem – mo¿liwoœæ

dostosowania do ró¿nego sposobu wykoñczenia pod³ogi;

szerokoœæ podestów to 250 oraz 350 mm, d³ugoœæ wg

potrzeb. szczeble podestów: z drewna – buk, d¹b, jesion,

inne; z aluminium – mo¿liwoœæ pokrycia bezbarwnego lub

na inny dowolny kolor wg palety RAL ze stali nierdzewnej

lub niklowanej;  podesty w wersji; sztywne lub zwijane

(zwijane – d³ugoœæ pojedynczego odcinka do 6 m.b.)

profile kana³ów

grzewczych o ró¿-

nych wysokoœciach

i szerokoœciach

podesty pozasezo-

nowe pe³ne – do

wype³nienia przez

u¿ytkownika mate-

ria³em jego pod³ogi –

glazura, panele, par-

kiet, wyk³adzina i in.

Zastosowanie: wspomaganie ogrzewania w tym pod³ogo-

wego, kurtyna z ciep³ego powietrza: przewi¹zki, wiatro³apy,

du¿e przeszklenia, drzwi tarasowe, salony mieszkalne

i wystawiennicze, hale przemys³owe.

Kana³y na gruncie, kana³y p³ytkie równie¿ w stropach miê-

dzykondygnacyjnych.

Zestawienie grzejników 
5 szt. grzejników o mocy ok. 670 W typ R4/60 - 270 z³ x 5 = 1350 z³
2 szt. grzejników o mocy ok. 550 W typ R6/40 -  275 z³ x 2 = 550 z³
2 szt. grzejników o mocy ok. 900 W typ R4/80 -  330 z³ x 2 = 660 z³
1 grzejnik o mocy ok. 800 W typ R4/80 - 330 z³ x 1 = 330 z³
1 grzejniki o mocy ok. 300 W typ R2/60 - 165 z³ x 1 = 165 z³
1 grzejnik o mocy ok. 1400 W typ R4/120 - 475 z³ x 1 = 475 z³
1 grzejnik o mocy ok. 1200 W typ R4/100 - 400 z³ x 1 = 400 z³
1 grzejnik o mocy ok. 1000 W typ R4/80 - 330 z³ x 1 =330 z³

Razem     4260 z³

REGULUS-system® Spó³ka jawna

ul. Dworkowa 2, 43-300 Bielsko-Bia³a

tel./faks 033 812 36 69, 033 815 10 25

www.regulus.com.pl

e-mail: regulus@regulus.com.pl

Kosztorys grzejników konwekcyjnych 

Wy³¹cznie dla czytelników Domu Polskiego producent oferuje

powy¿szy zestaw grzejników do projektu „Dom w Winoroœli 3”  

w superpromocyjnej cenie 2700 z³ netto.
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