JAGA

prezentuje

âów, które w razie potrzeby moīna ze sobĆ
poâĆczyý.

HEATWAVE, najnowszy grzejnik Jaga, ma
ksztaât finezyjnego, roğlinnego ornamentu.
Grzejnik wykonany ze specjalnego rodzaju
betonu przygotowano jako system modu-
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STRADA
KNOCKONWOOD to grzejnik dla osób,
które ceniĆ sobie niebanalnĆ stylistykċ
i nowatorskie rozwiĆzania. Obudowa grzejnika w wersji ğciennej oraz wolno stojĆcej
wykonana zostaâa z naturalnego drewna.
Piċkna powierzchownoğý skrywa inteligentne wnċtrze – nowoczesny wymiennik
ciepâa Low H2O oraz system Dynamic
Boos Effect (DBE), który dwukrotnie zwiċksza wydajnoğý cieplnĆ grzejnika.
Jednostka DBE to zespóâ wysokiej jakoğci
wentylatorów sterowanych mikroprocesorem, których uruchomienie powoduje
szybszy przepâyw powietrza przez wymiennik ciepâa.
IGUANA – grzejnik z rysunkiem ğwiecĆcego sâoĕca jako planem konstrukcyjnym –
to produkt wielkich moīliwoğci. Dziċki charakterystycznym, trójkĆtnym profilom poâĆczonym systemem niewidocznych kolektorów, Iguana moīe przybieraý dowolne
ksztaâty: smukâego lekkiego grzejnika ğciennego, zabudowy filaru lub naroīnika, wolno
stojĆcej kolumny i in. Eleganckie relingi,
wieszaki oraz drewniane póâki dostosujĆ
grzejnik do potrzeb kuchni, âazienki, holu
czy salonu.
Grzejniki podâogowe CANAL to wygodny
i estetyczny sposób na dostarczenie niezbċdnej iloğci ciepâa przy duīych przeszkleniach – miejscach naraīonych na niedogrzanie i najwiċksze straty ciepâa. Grzejniki
podâogowe umieszczane sĆ w specjalnym
kanale poniīej poziomu posadzki, na zewnĆtrz widoczna jest tylko elegancka kratka
wykonana z drewna lub aluminium.
Element grzejny Low H2O bâyskawicznie
reaguje na zmiany temperatury otoczenia
i dostarcza odpowiedniĆ iloğý ciepâa. Model
CLIMA CANAL to grzejnik kanaâowy, który
âĆczy system grzejny i klimatyzacyjny.
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JAGA – grzejniki, które zachwycajĆ
architektów, rozwiĆzania technologiczne, które rewolucjonizujĆ rynek
grzewczy. Do tego kompleksowa
oferta, m.in. grzejniki dekoracyjne,
o maâej pojemnoğci wodnej, kanaâowe, do zabudowy, wentylokonwektory, nagrzewnice.

Grzejniki Low H2O, do których naleīy m.in.
STRADA, to znakomita alternatywa dla
grzejników panelowych. Sercem grzejnika
jest nowoczesny wymiennik ciepâa o maâej
pojemnoğci wodnej (Low H2O), który zuīywa mniej energii, wytwarza wiċcej ciepâa i
pozwala grzejnikom Jaga na pracċ w systemach niskotemperaturowych.

