VNH Fabryka Grzejników

prezentuje

Grzejniki dekoracyjne
Linia newdesigncollection ma zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania
z moīliwoğciĆ podâĆczenia grzaâki elektrycznej poza sezonem (oprócz modelu
FLINT-VM).
Grupa szeğciu grzejników dekoracyjnych,
w zaleīnoğci od modelu, posiada niespotykanĆ dotychczas na rynku przewagċ, iī
oprócz wyboru typu i koloru grzejnika,
Klient ma do dyspozycji wiele alternatyw
dotyczĆcych:
• sposobu podâĆczenia do instalacji: przelotowe lub kĆtowe (dwa zestawy juī
w cenie; wyjĆtek FLINT-VM),
• kolorystyki grzejnika oraz panelu dekoracyjnego,
• dekoracyjnego wzoru uīytego na panelu,
• sposobu wykoĕczenia grzejnika – listwy
i ramy dekoracyjne,
• uīytych frontów dekoracyjnych imitujĆcych naturalne drewno i marmur.
Szeroki asortyment wzorów i kolorów z palety decor oraz trenddecor, jak i palety na-
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fronty oraz elementy charakterystyczne dla
danego typu grzejnika dekoracyjnego.
Modele CosmoART ALIBORI i NERO produkowane sĆ na bazie grzejników dekoracyjnych rurkowych, na które nakâada siċ
dodatkowe fronty oraz elementy charakterystyczne dla danego typu grzejnika.
Na stronie www jest dostċpne narzċdzie
dziċki któremu moīna dobraý grzejnik
i jego kolor do rodzaju pomieszczenia
i koloru ğcian.
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ture imitujĆcej naturalne drewno (palisander, wiğnia i Burr wood) oraz marmur pozwala na duīy wybór i znalezienie takiego
wariantu, który w peâni odzwierciedla gusty
i potrzeby Klienta.
Grzejniki MANO, SEWA, EDISTO,
ALIBORI i NERO majĆ wbudowanĆ gâowicċ termostatycznĆ w ksztaâcie loga
Vogel&Noot i sĆ to tzw. wersje – IVM.
Grzejniki dekoracyjne CosmoART MANO,
SEWA i EDISTO posiadajĆ dodatkowo
wieszaki, natomiast model MANO przy
wys. 1700 mm równieī lustro.
Grzejniki produkowane sĆ z najwyīszej jakoğci materiaâów, dotyczy to samego grzejnika i frontów, jak równieī uīytych do produkcji farb i elementów dekoracyjnych.
Modele grzejników dekoracyjnych
CosmoART MANO, SEWA i EDISTO produkowane sĆ na bazie grzejnika konwektorowego, na które nakâada siċ dodatkowe
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