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Grzejniki dekoracyjne
Linia newdesigncollection ma zastosowa-

nie w instalacjach centralnego ogrzewania 

z mo liwo ci  pod czenia grza ki elek-

trycznej poza sezonem (oprócz modelu 

FLINT-VM).

Grupa sze ciu grzejników dekoracyjnych, 

w zale no ci od modelu, posiada niespoty-

kan  dotychczas na rynku przewag , i

oprócz wyboru typu i koloru grzejnika, 

Klient ma do dyspozycji wiele alternatyw 

dotycz cych:

• sposobu pod czenia do instalacji: prze-

lotowe lub k towe (dwa zestawy ju

w cenie; wyj tek FLINT-VM),

• kolorystyki grzejnika oraz panelu dekora-

cyjnego,

• dekoracyjnego wzoru u ytego na panelu, 

• sposobu wyko czenia grzejnika – listwy 

i ramy dekoracyjne,

• u ytych frontów dekoracyjnych imituj -

cych naturalne drewno i marmur.

Szeroki asortyment wzorów i kolorów z pa-

lety decor oraz trenddecor, jak i palety na-

ture imituj cej naturalne drewno (palisan-

der, wi nia i Burr wood) oraz marmur po-

zwala na du y wybór i znalezienie takiego 

wariantu, który w pe ni odzwierciedla gusty 

i potrzeby Klienta. 

Grzejniki MANO, SEWA, EDISTO,

ALIBORI i NERO maj  wbudowan  g owi-

c  termostatyczn  w kszta cie loga 

Vogel&Noot i s  to tzw. wersje – IVM.

Grzejniki dekoracyjne CosmoART MANO,

SEWA i EDISTO posiadaj  dodatkowo 

wieszaki, natomiast model MANO przy

wys. 1700 mm równie  lustro.

Grzejniki produkowane s  z najwy szej ja-

ko ci materia ów, dotyczy to samego grzej-

nika i frontów, jak równie  u ytych do pro-

dukcji farb i elementów dekoracyjnych. 

Modele grzejników dekoracyjnych 

CosmoART MANO, SEWA i EDISTO pro-

dukowane s  na bazie grzejnika konwekto-

rowego, na które nak ada si  dodatkowe 

fronty oraz elementy charakterystyczne dla 

danego typu grzejnika dekoracyjnego.

Modele CosmoART ALIBORI i NERO pro-

dukowane s  na bazie grzejników dekora-

cyjnych rurkowych, na które nak ada si

dodatkowe fronty oraz elementy charakte-

rystyczne dla danego typu grzejnika.

Na stronie www jest dost pne narz dzie

dzi ki któremu mo na dobra  grzejnik 

i jego kolor do rodzaju pomieszczenia 

i koloru cian.

VNH Fabryka Grzejników Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10

78-600 Wa cz

tel. 067 356 51 71

www.vogelundnoot.com

ADRES FIRMY:

V N H  F a b r y k a  G r z e j n i k ó w  prezentuje
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