
Grzejniki dekoracyjne

Ale rewolucyjne rozwi¹zania w grzejni-

kach dekoracyjnych zostan¹ zapropono-

wane na pocz¹tku roku 2008, kiedy zo-

stanie wprowadzona kompletnie nowa

paleta pod wzglêdem wzornictwa i mo¿li-

woœci wspó³decydowania przez Klienta o

sposobie wykoñczenia powierzchni grzej-

nika dekoracyjnego. Wprowadzana w

tym roku grupa szeœciu grzejników deko-

racyjnych, w zale¿noœci od modelu, bê-

dzie mia³a niespotykan¹ dotychczas na

rynku przewagê, poniewa¿ oprócz wybo-

ru typu i koloru grzejnika, Klient bêdzie

mia³ do dyspozycji wiele innych mo¿liwo-

œci wyboru dotycz¹cych:

� dekoracyjnego wzoru u¿ytego na 

grzejniku,

� sposobu wykoñczenia grzejnika - listwy

dekoracyjne,

� u¿ytych frontów dekoracyjnych imituj¹-

cych naturalne drewno i marmur.

Szeroki asortyment z palety „decor” oraz

„trenddecor”, jak i palety „nature” imituj¹cej

naturalne drewno (palisander, wiœnia) oraz

marmur pozwala na du¿y wybór i znalezie-

nie takiego wariantu, który w pe³ni bêdzie

odzwierciadla³ gusty i potrzeby Klienta. 

Piêæ z szeœciu modeli, tj. MANO, SEWA,

EDISTO, ALIBORI i NERO maj¹ ju¿ wbudo-

wan¹ g³owicê termostatyczn¹ w kszta³cie

loga Vogel&Noot, tzw. wersja IVM. Równie¿,

jeœli Klient nie zna ostatecznego sposobu

pod³¹czenia grzejnika do instalacji, otrzyma

do wyboru pod³¹czenia k¹towe i proste.

MANO, SEWA i EDISTO s¹ wyposa¿one

dodatkowo w wieszaki, natomiast model

MANO przy wys. 170 cm ma równie¿ lustro.

Ciekawostk¹ przy grzejniku SEWA jest to, i¿

z boku grzejnika uzyskujemy tzw. Bicolor-

efekt, polegaj¹cy na tym, ¿e bok grzejnika

ma dwa widoczne kolory, pierwszy od grzej-

nika za panelem a drugi od panelu dekora-

cyjnego. FLINT to wyj¹tkowe po³¹czenie klasycznej

formy z nowoczesnymi materia³ami. Istnieje

mo¿liwoœæ zamówienia grzejnika w wersji

chromowanej lub nawet poz³acanej, a li-

stwy dekoracyjne uzupe³niaj¹ jego i tak bo-

gat¹ formê. Grzejnik wystêpuje równie¿

w wersji kolorowej oraz œnie¿nobia³ej RAL

9016 - jako standard. Model ten ma pod³¹-

czenie k¹towe do instalacji dwururowej,

tzw. wersja VM.

Wiêcej informacji znajdziecie bezpoœrednio

w firmie, u najbli¿szego dystrybutora lub

przedstawiciela Vogel&Noot. 

VNH FABRYKA GRZEJNIKÓW Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10

78-600 Wa³cz

tel. 067 356 51 70

faks 067  356 55 70

www.vogelundnoot.com

ADRES  F IRMY:

Seria grzejników dekoracyjnych fir-

my Vogel&Noot obejmuje ponad

35 modeli z ich niesamowit¹ ró¿-

norodnoœci¹ kszta³tów, wielkoœci,

kolorów i mo¿liwoœci wykoñczenia. 
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