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Artyku  promocyjny

Komfortowe odczuwanie ciep a w domu to 

nie tylko kwestia efektywnego kot a i prawi-

d owego wykonania instalacji. Liczy si  tak-

e dopasowanie rodzaju grzejników do ka de-

go pomieszczenia – innego efektu oczekujemy 

w azience, a inny potrzebny jest nam w sy-

pialni. Cechy, na które warto zwróci  uwag

wybieraj c grzejniki to ich rozmiar, moc oraz 

przeznaczenie.

W mieszkaniu, domu czy biurze idealnym 

rozwi zaniem b d  stalowe grzejniki p ytowe. 

Ich p aska konstrukcja nie zajmuje wiele miej-

sca, u atwia utrzymanie w czysto ci i zapew-

nia przekazywanie znacznej ilo ci ciep a na 

drodze promieniowania. Z szerokiej oferty ryn-

kowej na uwag  zas uguj  grzejniki Immerpan 

marki Immergas, dost pne w opcji z pod cze-

niem dolnym i bocznym, d ugo ciami pomi -

dzy 400 a 3000 mm oraz wysoko ciami od 300 

do 900 mm. Do wyboru mamy wersj  jedno-, 

dwu- lub trzyp ytow . Przeznaczone s  do za-

mkni tych instalacji centralnego ogrzewania 

zabezpieczonych naczyniami zbiorczymi, 

w których czynnikiem grzewczym jest woda. 

Wysoka moc grzejników jest osi gana dzi ki 

rozbudowanej powierzchni oddawania ciep a

i zapewnia wzrost temperatury w pomieszcze-

niu w wyj tkowo krótkim czasie.

Do pomieszcze  o podwy szonej wilgotno ci 

powietrza trafnym wyborem b d  tzw. grzejni-

ki drabinkowe. Modele marki Immergas, takie 

jak Sambolero, Marengo, Foxtrot, Virango czy 

Flamenco, zbudowane s  z dwóch pionowych 

kolektorów po czonych poziomymi rurami. 

Ich specyficzna budowa pozwala na pionowy 

monta  urz dzenia, dzi ki czemu nie zajmuj

zbyt du ej przestrzeni w ma ych pomieszcze-

niach. Dodatkowo, budowa drabinkowa, po-

zwala na wykorzystanie grzejnika do suszenia 

r czników, po d ugiej k pieli w przytulnie cie-

p ej azience. 

Kolejnym czynnikiem, któremu warto si

przyjrze  dobieraj c grzejniki to ich wykona-

nie, a co za tym idzie, wytrzyma o  oraz czas 

i warunki gwarancji. Wieloletni  trwa o  ofe-

rowanych przez Immergas grzejników oraz 

odporno  na zarysowania, dzia ania rod-

ków chemicznych i korozj  zapewnia prosz-

kowa elektrostatycznie napylana pow oka, 

dodatkowo utrwalana podczas procesu wypa-

lania. Za doskona  przyczepno  pow oki la-

kierniczej odpowiada proces odt uszczania. 

W celu zapewnienia najlepszej jako ci, grzej-

niki produkowane s  z blachy niskow glowej 

o grubo ci 1,2 mm, walcowanej na zimno. 

Drabinkowe grzejniki azienkowe obj -

te s  5-cioletni  gwarancj . Jako  zastoso-

wanych materia ów oraz w pe ni zautomaty-

zowany proces produkcji sprawi y, e firma 

Immergas, jako pierwsza firma w Polsce, 

wprowadzi a 10-letni okres gwarancji na 

grzejniki stalowe. 

Wi cej na www.immergas.com.pl.
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Grzejnik to podstawowy element ka dej insta-

lacji centralnego ogrzewania. Wybór grzejnika 

jest niezwykle istotny – ma on za zadanie do-

starczenie ciep a do pomieszczenia i utrzyma-

nie w nim odpowiedniej temperatury. Aby pod-

j  w a ciw  decyzj , pod uwag  nale y wzi

powierzchni , któr  chcemy ogrza , rodzaj 

instalacji grzewczej oraz jej parametry.


