Artykuï promocyjny

Jak dobraÊ grzejnik do
potrzeb pomieszczenia
Grzejnik to podstawowy element kaĝdej instalacji centralnego ogrzewania. Wybór grzejnika
jest niezwykle istotny – ma on za zadanie dostarczenie ciepïa do pomieszczenia i utrzymanie w nim odpowiedniej temperatury. Aby podjÈÊ wïaĂciwÈ decyzjÚ, pod uwagÚ naleĝy wziÈÊ
powierzchniÚ, którÈ chcemy ogrzaÊ, rodzaj
instalacji grzewczej oraz jej parametry.

Komfortowe odczuwanie ciepïa w domu to
nie tylko kwestia efektywnego kotïa i prawidïowego wykonania instalacji. Liczy siÚ takĝe dopasowanie rodzaju grzejników do kaĝdego pomieszczenia – innego efektu oczekujemy
w ïazience, a inny potrzebny jest nam w sypialni. Cechy, na które warto zwróciÊ uwagÚ
wybierajÈc grzejniki to ich rozmiar, moc oraz
przeznaczenie.
W mieszkaniu, domu czy biurze idealnym
rozwiÈzaniem bÚdÈ stalowe grzejniki pïytowe.
Ich pïaska konstrukcja nie zajmuje wiele miejsca, uïatwia utrzymanie w czystoĂci i zapewnia przekazywanie znacznej iloĂci ciepïa na
drodze promieniowania. Z szerokiej oferty rynkowej na uwagÚ zasïugujÈ grzejniki Immerpan
marki Immergas, dostÚpne w opcji z podïÈczeniem dolnym i bocznym, dïugoĂciami pomiÚdzy 400 a 3000 mm oraz wysokoĂciami od 300
do 900 mm. Do wyboru mamy wersjÚ jedno-,
dwu- lub trzypïytowÈ. Przeznaczone sÈ do za-
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mkniÚtych instalacji centralnego ogrzewania
zabezpieczonych naczyniami zbiorczymi,
w których czynnikiem grzewczym jest woda.
Wysoka moc grzejników jest osiÈgana dziÚki
rozbudowanej powierzchni oddawania ciepïa
i zapewnia wzrost temperatury w pomieszczeniu w wyjÈtkowo krótkim czasie.
Do pomieszczeñ o podwyĝszonej wilgotnoĂci
powietrza trafnym wyborem bÚdÈ tzw. grzejniki drabinkowe. Modele marki Immergas, takie
jak Sambolero, Marengo, Foxtrot, Virango czy
Flamenco, zbudowane sÈ z dwóch pionowych
kolektorów poïÈczonych poziomymi rurami.
Ich specyficzna budowa pozwala na pionowy
montaĝ urzÈdzenia, dziÚki czemu nie zajmujÈ
zbyt duĝej przestrzeni w maïych pomieszczeniach. Dodatkowo, budowa drabinkowa, pozwala na wykorzystanie grzejnika do suszenia
rÚczników, po dïugiej kÈpieli w przytulnie ciepïej ïazience.
Kolejnym czynnikiem, któremu warto siÚ
przyjrzeÊ dobierajÈc grzejniki to ich wykonanie, a co za tym idzie, wytrzymaïoĂÊ oraz czas
i warunki gwarancji. WieloletniÈ trwaïoĂÊ oferowanych przez Immergas grzejników oraz
odpornoĂÊ na zarysowania, dziaïania Ărodków chemicznych i korozjÚ zapewnia proszkowa elektrostatycznie napylana powïoka,
dodatkowo utrwalana podczas procesu wypalania. Za doskonaïÈ przyczepnoĂÊ powïoki lakierniczej odpowiada proces odtïuszczania.
W celu zapewnienia najlepszej jakoĂci, grzejniki produkowane sÈ z blachy niskowÚglowej
o gruboĂci 1,2 mm, walcowanej na zimno.

Drabinkowe grzejniki ïazienkowe objÚte sÈ 5-cioletniÈ gwarancjÈ. JakoĂÊ zastosowanych materiaïów oraz w peïni zautomatyzowany proces produkcji sprawiïy, ĝe firma
Immergas, jako pierwsza firma w Polsce,
wprowadziïa 10-letni okres gwarancji na
grzejniki stalowe.
WiÚcej na www.immergas.com.pl.
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