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Dom to nie tylko gustowny wystrój
i familijny klimat – to takīe caâa
zâoīona maszyneria techniczna, której
zadaniem jest zapewniý gâadkie,
niemal bezobsâugowe funkcjonowanie
domowego organizmu.
Wytwarzanie i dystrybucja ciepâa,
châodzenie, a takīe oczyszczanie,
poczĆwszy od powietrza, poprzez
wodċ, aī po powierzchnie, meble
i odzieī – wszystkie te procesy
wymagajĆ odpowiednich urzĆdzeĕ.

awniej skrzċtnie ukrywane, dziğ coraz ğmielej anektujĆ dziennĆ ogólnodostċpnĆ strefċ domu: klimatyzatory, nawilīacze i oczyszczacze powietrza, wentylatory,
grzejniki, pralki, ba – nawet kotây c.o.! Wynika to ze zmiany tempa i organizacji īycia, która pociĆga za sobĆ zmianċ organizacji otaczajĆcej nas przestrzeni. Chcemy mieý
wszystko na oku i pod rċkĆ, dlatego otwieramy pomieszczenia, znosimy podziaây, âĆczymy funkcje... PochodnĆ
tego stanu rzeczy jest autentyczna, czċsto zaskakujĆca
uroda nowoczesnych urzĆdzeĕ technicznych; designerski szyk, którym warto siċ pochwaliý.
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owoczesne grzejniki – finezyjne, interesujĆce, piċkne albo zabawne.
Pokazujemy je dziğ bez kompleksów; dla niektórych warto nawet poszukaý
specjalnego miejsca! Na rynku znajdziemy takie, które brawurowĆ formĆ i kolorem
podkreğlĆ nowoczesnoğý minimalistycznego loftu, ale i takie, w których rytm
wyszukanych īeberek udekoruje wnċtrze przepeânione nastrojem tradycji.
Īartobliwie barwne i szykownie bâyszczĆce. Stalowe, kamienne i... drewniane.
Dowolne.
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Salonowa dekadencja. Stalowoszary grzejnik Piano Verti

fot. Vasco
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fot. Brugman

fot. Jaga
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Universal z pâaskĆ pâytĆ przedniĆ – wysmukây ksztaât, doskonale
dobrany do wnċtrza, pozwala zachowaý klimat oszczċdnej
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wytwornoğci. Szerokoğý od 400 do 800 mm,
wysokoğý od 1600 do 2200 mm
2

Tupeciarz. Niewysoki, za to krzykliwy i demonstracyjnie

pewny siebie. Ale w gruncie rzeczy – ciepây typ. Dobranie
mocnej barwy moīe byý receptĆ we wnċtrzu, w którym
wymagany jest grzejnik o szczególnie duīej pojemnoğci
– jeğli nie ma jak go ukryý, warto go przekornie zaakcentowaý.
Dopasowanie wâağciwego koloru to nie problem: do wyboru
biaây i 200 innych z palety RAL. Metoda malowania gwarantuje
powâoce trwaâoğý nowoczesnej karoserii samochodowej,
gdyī ma ten sam rodowód techniczny
3

Dyskretny majordomus. Akcesoria dodane do grzejnika

Vinca uzasadniajĆ jego obecnoğý w samym centrum przedpokoju.
Dostċpny jest w wersji z jednym (VN1) lub dwoma rzċdami rurek (VN2);
moīna teī wybraý wariant z przyspawanymi lamelkami zwiċkszajĆcymi
moc grzewczĆ
4

Nowoczesna skamielina. Czarny lub piaskowy grzejnik Geo

Horizontal wykonany jest z granulatu kamiennego. Unikalnoğci materiaâu
przeciwstawiono prostotċ formy, w której jedynym dekoracyjnym detalem
jest chromowana gâowica termostatyczna Jaga Deco. Wygiċta pâyta
skrywa elastyczne rurki do podâĆczenia ğciennego. Wysokoğý 600 mm,
szerokoğý: od 1000 do 1800 mm; moc cieplna od 1099 do 2793 W
5

5

Charleston zamawiany. Grzejnik o tym tanecznym imieniu to

prawdziwy produkt na miarċ: moīna wybieraý spoğród siedmiuset kolorów, a takīe zamówiý pokrycie lakierem antybakteryjnym wzbogaconym
czĆsteczkami srebra. Wymiary: wysokoğý od 110 do 6000 mm, dâugoğý
wielokrotne, ciĆgi zaâamane pod kĆtem oraz konstrukcje wolno stojĆce

technika.indd 213

fot. Zehnder

od 2 do 100 īeberek (na zamówienie nawet wiċcej!). Moīliwe âuki – takīe
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Nowe formy, ale takīe nowe funkcje. Dziğ grzejniki mogĆ nie tylko
grzaý; te najbardziej pomysâowe dzielĆ przestrzeĕ, meblujĆ wnċtrze
wchodzĆc w rolċ póâek, wieszaków czy luster, zastċpujĆ balustradċ
przy schodach... lub po prostu īyjĆ wâasnym īyciem jako unikalne
formy przyciĆgajĆce spojrzenia.

fot. Zehnder
7
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Aīurowy pieĕ. Innowacyjny pomysâ

i technologiczne wyzwanie: „zapukaj
w drewno”, czyli grzejnik Knockonwood
w unikalnej drewnianej obudowie, której
temperatura nigdy nie przekracza 43°C; do
wyboru jeden z dziewiċciu odcieni drewna.
6

Sercem konstrukcji jest wymiennik Low-H2O
wykonany z miedzi i aluminium, zapewniajĆcy
ğwietnĆ wydajnoğý grzewczĆ nawet przy
bardzo niskich temperaturach zasilania
oraz doskonaâĆ emisjċ ciepâa

fot. Jaga
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Ciepây chwyt. Estetyczna balustrada

chroni i jednoczeğnie grzeje: pojedyncze
odcinki grzejnika moīna âĆczyý
w segmenty profilowane pod róīnym kĆtem
9

fot. Vasco

lub formowane w âuki
8

Niewidzialne. Duīe przeszklenia

od podâogi po sufit zapewniajĆ nam piċkne
widoki, ale sĆ ĩródâem châodu we wnċtrzach.
A īe zwykle wielkie okna wstawiamy
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na eksponowanych ğcianach salonu
lub jadalni, trudno nam znaleĩý estetyczne
rozwiĆzanie problemu. Najskuteczniejszym
sposobem sĆ konwektory kanaâowe,
które umieszcza siċ bezpoğrednio pod oknem.
Silny strumieĕ ogrzanego powietrza staje siċ
barierĆ dla zimna i równomiernie
ogrzewa caâe pomieszczenie. W ofercie
takīe konwektory z zasilanym elektrycznie
wentylatorem, zapewniajĆce wiċkszĆ
wydajnoğý grzewczĆ przy niewielkich
rozmiarach kratki
9

Do kaīdego wnċtrza. Seria Imagination

autorstwa Wima Segersa, czyli zestaw
akcesoriów do montowania na zintegrowanym
z grzejnikiem panelu; znajdzie praktyczne zastosowanie w róīnych
czċğciach domu: w kuchni, âazience, przedpokoju. Projektant zadbaâ
teī o moīliwoğý wyboru wğród eleganckich i praktycznych materiaâów,

fot. Vasco

proponujĆc poâĆczenie drewna wiğni lub buku z perforowanym
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aluminium i lustrem
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fot. Daikin
11

fot. PVG

fot. Bosch Junkers
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Dawniej mogâo byý ciepâe albo ğwieīe
– w domach, ogrzewanych niepoddajĆcym
siċ regulacji systemem centralnym, trzeciej
moīliwoğci nie byâo. Dziğ powietrze w naszej
przestrzeni mieszkalnej moīe byý krystalicznie czyste, odpowiednio nawilīone,
a takīe komfortowo ciepâe. ZadbajĆ o to
nowoczesne inteligentne urzĆdzenia, cichsze i wydajniejsze niī dawniej, a w dodatku
ubrane w coraz piċkniejszĆ szatċ – jak
widaý i tutaj dotarâa wymagajĆca moda.
To dobrze, poniewaī nie wszystko moīna
ukryý w kotâowni. Czasem brakuje na to
miejsca – wtedy kocioâ grzewczy wkracza na
pokoje. Dla klimatyzatorów i nawilīaczy
jedyna wâağciwa lokalizacja to pomieszczenie najintensywniej uīytkowane przez rodzinċ. Dlatego tak waīna jest ich cicha praca
i elegancka, atrakcyjna forma zewnċtrzna.

Maây ambitny.

WiszĆcy kocioâ gazowy
Cerapur Maxx, mimo
niewielkich rozmiarów (szerokoğý
50 cm, wysokoğý niecaâe 95 cm)
jest bardzo wydajny dziċki

fot. Iglotech

powietrzem
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fot. Dospel

ZarzÈdzanie
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zastosowanej technice kondensacyjnej.
Kompaktowa obudowa jest estetyczna i funkcjonalna
– serwisanci doceniĆ âatwy dostċp do czċğci wymagajĆcych
konserwacji. Zakres mocy to 12,2-65 kW lub 14,6-89,5 kW.
Cena – od ok. 20 000 do ok. 24 000 zâ
11

Châodny powiew. Z powodu letnich upaâów klimatyzatory coraz czċğciej goszczĆ w naszych

domach. MogĆ to byý urzĆdzenia stacjonarne lub przenoğne; zalety jednych i drugich âĆczy
w sobie klimatyzator Zibro PX643, wyposaīony w przenoğny zewnċtrzny zespóâ skraplajĆcy.
Jest przy tym elegancki i wydajny: ochâodzi pomieszczenie o kubaturze do 110 m3.
Trzy rodzaje filtrów usunĆ z châodzonego powietrza zanieczyszczenia, nieprzyjemne zapachy,
a takīe 80% pyâków i innych alergenów
12

Domowa kuracja. Oczyszczacz powietrza Daikin MC704VM to mile widziany goğý w kaīdej

rodzinie: nowoczesny fotokatalityczny filtr ma dziaâanie antybakteryjne i antywirusowe, eliminuje
teī roztocza i neutralizuje przykre zapachy. Klimat w pomieszczeniu bċdzie jeszcze ğwieīszy
dziċki wbudowanemu generatorowi jonów ujemnych. InteresujĆce wzornictwo i cicha praca
wentylatora (emituje tylko 16 dB), to powody, dla których warto

Centrum
dowodzenia

zaprosiý tego goğcia do salonu

a

13

īacyjny nie pozwoli nam uniknĆý widoku wylotów
kanaâów wentylacyjnych. Ich zasâanianie jest bâċdem – z tego powodu miewamy zâe samopoczucie i czċğciej chorujemy. Lepiej zainstalowaý
w otworze mechanizm wentylacyjny. W wentylato-

fot. Vaillant

rze Venucci Silver Steel tradycyjny biaây front
zastĆpiono eleganckĆ nakâadkĆ ze srebrnym
nadrukiem lub tâoczeniem. Cena – ok. 415 zâ
14

b

Châód przynoszċ! Przenoğny klimatyzator

Erkin poâyskuje zimnym srebrem (lub zâotem,
zaleīnie od wariantu wykoĕczenia).
NowoczesnĆ eleganckĆ obudowċ wyposaīono
w czytelny panel kontrolny z wyğwietlaczem LED.
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Dodatkowa wygoda to przycisk Auto Restart oraz
funkcja uğpienia. Zuīycie energii niewielkie,
za to wydajnoğý wysoka
fot. Bosch
Junkers

2009

O wydajnoğci domowego systemu „zarzĆdzania” powietrzem decyduje nie tylko sprawnoğý urzĆdzeĕ. Najbardziej
nawet ekonomiczny kocioâ czy klimatyzator, pozbawiony
skutecznej regulacji, nie zapewni nam oczekiwanych
oszczċdnoğci. Dlatego warto inwestowaý w dobrej jakoğci
czujniki temperatury (wewnċtrzne i zewnċtrzne), automatykċ pogodowĆ, regulatory i programatory. Caây ten
osprzċt pozwoli idealnie dostosowaý pracċ urzĆdzeĕ do
zmiennych potrzeb; powietrze bċdzie ogrzane lub schâodzone wtedy, kiedy jesteğmy w domu, a ciepâa woda popâynie
z kranu tylko wówczas, gdy jej potrzebujemy.
Najnowsze zdobycze technologiczne pozwalajĆ sterowaý
urzĆdzeniami najwygodniej, bo na odlegâoğý. Zdalne regulatory w postaci pilotów lub niewielkich konsoli mogĆ wspóâpracowaý z podgrzewaczami wody (a), kotâami grzewczymi (b),
klimatyzatorami czy domowymi ukâadami solarnymi, zapewniajĆc im efektywne funkcjonowanie, a nam – wygodċ.
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Zamiast kratki. Nawet najwiċkszy rygor aran-
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czyĂcicieli

fot. Beam

SALON

Ekipa

SprzĆtanie, czyszczenie, pranie – to
nasze „eksploatacyjne zâo konieczne”.
Skoro nie da siċ go uniknĆý, warto je
polubiý. PomagajĆ w tym nowoczesne
urzĆdzenia: wygodne, âatwe w obsâudze, uniwersalne i wielozadaniowe.
Najnowszy sprzċt AGD jest nie tylko funkcjonalny; miewa pamiċý i inteligencjċ,
bâyszczy niebanalnĆ urodĆ, sâowem
– ideaâ! Z takĆ pomocĆ doprowadzenie domu i jego zawartoğci do stanu
wysokiego poâysku moīe byý tylko
przyjemnoğciĆ.

fot. Beam
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15 – 17

Po nitce do kâċbka. Tak moīna

by scharakteryzowaý strukturċ systemu
centralnego odkurzania Beam, w którym

16

wszystkie drogi prowadzĆ do wydajnej

filtracja zapewniajĆ wyjĆtkowĆ efektywnoğý odkurzania.
WielkĆ zaletĆ systemu jest moīliwoğý dowolnego

fot. Beam

jednostki centralnej, ukrytej np. w garaīu lub kotâowni.
Mocne silniki, 3-stopniowa turbina i skuteczna

kompletowania zestawów sprzĆtajĆcych – dziċki temu nie
ciĆgnĆc za sobĆ ciċīkiego odkurzacza oczyğcimy skutecznie
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fot. Kärcher

kaīdy kĆt i powierzchniċ. Dodatkowe wyposaīenie nie jest

18

kosztowne: komplet szczotek do maâych elementów, doskonale
nadajĆcy siċ do odkurzania np. sprzċtu elektronicznego,
kosztuje ok. 50 zâ, a za mioteâkċ do kurzu z dodatkiem antyelektrostatyku oraz wysuwanym teleskopem uâatwiajĆcym np. ğciĆganie pajċczyn
i czyszczenie īyrandoli, zapâacimy ok. 150 zâ
18

Jak w lesie. Powietrze wylotowe czystsze niī zasysane z pomieszczenia? To moīliwe z odkurzaczami Karcher z serii VC6. Kaīdy z modeli

wyposaīono w bardzo wydajny system filtracji; filtr Hepa 12 oraz filtr silnika zatrzymujĆ nawet najdrobniejsze czĆstki alergenów oraz uwalniany
w silniku pyâ wċglowy. W standardzie: ssawka do czyszczenia mebli tapicerowanych i szczelin, szczotka do mebli oraz teleskopowa rura ssĆca
19

Specjalistki w czerni. Pralka i suszarka kondensacyjna z ekskluzywnej serii blackEdition pokryte sĆ eleganckim lakierem piano black.

PracujĆ cicho (poziom haâasu prania 54 dB) i ekonomicznie, sĆ zabezpieczone przed otworzeniem przez dzieci i wyposaīone w czytelne
wyğwietlacze. Pranie i suszenie jest czynnoğciĆ w peâni zautomatyzowanĆ, która moīna zaprogramowaý w najdrobniejszych szczegóâach.
Oba urzĆdzenia troskliwie obchodzĆ siċ z materiaâami; perfekcyjna pielċgnacja tkanin w programie Dessous zyskaâa im rekomendacjċ
firmy Triumph produkujĆcej modnĆ i eleganckĆ bieliznċ
20
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fot. Siemens

fot. Samsung

20

Technologia przyszâoğci. Rzadziej

prane ubrania mogĆ byý czystsze niī
dotĆd! Ten zaskakujĆcy efekt zapewnia
pralka WD7101CKC z systemem AirWash,
w którym bakterie, mikroby, alergeny
i przykre zapachy usuwane sĆ dziċki
wykorzystaniu fizycznej siây gorĆcego
powietrza. W ten sposób zdezynfekujemy
teī koâdry, poduszki, a nawet dzieciċce
pluszaki. Ograniczenie zuīycia detergentów i wody przedâuīa īywotnoğý ubraĕ
i pozwala ochroniý ich kolory. Równie
dâugowieczna jest sama pralka, w której
grzaâkċ stalowĆ zastĆpiono trwalszĆ,
ceramicznĆ. A w wiğniowej obudowie
jest jej bardzo do twarzy
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