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Instal-Projekt to polski producent grzejników 

centralnego ogrzewania oraz suszarek i grzałek 

elektrycznych z ponad 40-letnim doświad-

czeniem. Nasza wiedza, profesjonalizm oraz 

fachowość stanowią gwarancję udanej współ-

pracy.

Oferujemy szeroką gamę produktów od

klasycznych, prostych wzorów po wyszukane, 

niezwykle eleganckie formy. Możliwość samo-

dzielnego zestawienia kolorów i kształtów 

grzejników stanowi niezaprzeczalną korzyść 

wzbogacającą Państwa możliwości. Za ela-

stycznością form stoi równie atrakcyjna oferta 

cenowa. 

Każdy klient prowadzony jest przez tereno-

wego Przedstawiciela Handlowego i Doradcę 

Klienta w siedzibie firmy, którzy dbają o rozwój 

Państwa biznesu poprzez przygotowywanie 

akcji promocyjnych, odpowiednich ofert 

handlowych, szkoleń oraz ekspozycji produk-

towych. 

Korzyści dla instalatora:
l fachowe doradztwo techniczne

l szkolenie z asortymentu i montażu

l wysokiej jakości produkty z wieloletnią 

gwarancją

Korzyści dla projektanta instalacji i projek-
tanta wnętrz:
l szeroka oferta asortymentowa

l ciekawe wzornictwo i niepowtarzalny 

design

l możliwość samodzielnego zestawiania 

kształtów i wymiarów

l szeroka gama kolorystyczna

l wsparcie projektowania (dostarczanie pli-

ków 3D)

l katalogi naszych produktów znajdują 

się w programach do celów projektowych 

*dwg*,*dxf* i *obj* 

Korzyści dla specjalisty do spraw zakupów:
l niskie minimum logistyczne

l szybka dostawa

l szeroka oferta asortymentowa od grzejni-

ków o prostym kształcie i atrakcyjnej cenie 

aż po bardzo ciekawe i niepowtarzalne wzor-

nictwo

l silna, znana marka 

l dopasowanie oferty do potrzeb klienta

l regularne promocje

l nowoczesne ekspozycje dla dystrybutorów

l termin płatności dostosowany do Państwa 

oczekiwań

GRZEJNIKI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

n   INSTAL-PROJEKT
ul. Jana Pawła II 12 A, Nowa Wieś k/Włocławka, 87-853 Kruszyn

tel. 54 235 59 05, faks 54 235 54 15, 54 235 51 87, www.instalprojekt.com.pl

instal-projekt 2019.indd   140instal-projekt 2019.indd   140 23.04.2019   15:21:0623.04.2019   15:21:06



in
fo

rm
at

or
bu

do
w

ni
ct

w
a.

pl

1412019

PIKO
Drabinkowy grzejnik łazienkowy z płasko ułożonymi elementami poziomymi. Wymiary [mm]: szer. 430, 530, 630; 
wys. 629-1679. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 256-839 W. Podłączenie: dolne w kolektorach, krzyżowe 
oraz boczne. Grzejnik współpracuje z grzałkami elektrycznymi. Dostępny w kolorach z palety Instal-Projekt.

ORI
Grzejnik łazienkowy w układzie drabinkowym z wąskimi elementami poziomymi. Wymiary [mm]: szer. 430, 530, 
630; wys. 580-1812. Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C: 237-887 W. Podłączenie: dolne w kolektorach, 
krzyżowe oraz boczne. Grzejnik współpracuje z grzałkami elektrycznymi oraz dedykowanymi akcesoriami (półki i 
wieszaki). Dostępny w kolorach z palety Instal-Projekt.

LAO
Drabinkowy grzejnik łazienkowy z żaluzjowo ułożonymi elementami poziomymi, który pozwala na dwojaki sposób 
montażu poprzez jego obrót o 180°. Wymiary [mm]: szer. 400, 500, 600; wys. 565-1845. Moc [W] dla parame-
trów 75/65/20°C: 226-841 W. Podłączenie: dolne w kolektorach, krzyżowe. Grzejnik współpracuje z grzałkami 
elektrycznymi. Dostępny w kolorach z palety Instal-Projekt.

BELTI
Grzejnik łazienkowy z nierównomiernie rozłożonymi elementami poziomymi, dający efekt naturalnego suszenia 
elementów odzieży i ręczników. Wymiary [mm]: szer. 400, 500, 600; wys. 753-1573. Moc [W] dla parametrów
75/65/20°C: 284-667 W. Podłączenie: dolne w kolektorach, krzyżowe. Grzejnik współpracuje z grzałkami elek-
trycznymi oraz dedykowanymi akcesoriami (półki i wieszaki). Dostępny w kolorach z palety Instal-Projekt.

COCO
Grzałka elektryczna z dotykową, dwustopniową regulacją 
termostatyczną. Wymiary sterownika [mm]: wys. 65, 
szer. 44, gł. 62. Moc elektryczna [W]: 300, 600, 900, 
1200. Dostępna w kolorach: biały, czarny, silver.

YUUKI
Grzałka elektryczna z bezstopniową regulacją termosta-
tyczną. Wymiary sterownika [mm]: wys. 66, szer. 59, 
gł. 54. Moc elektryczna [W]: 300, 600, 900, 1200. Do-
stępna w kolorach: biały, czarny, chrom.

STELLA
Grzałka elektryczna z czterostopniową regulacją termosta-
tyczną. Wymiary sterownika [mm]: wys. 70, szer. 56, 
gł. 38. Moc elektryczna [W]: 200, 300, 400, 500, 600, 
800, 1000. Dostępna w kolorach: biały, czarny, chrom.

ITAKA
Grzałka elektryczna z dotykową regulacją termostatyczną 
z możliwością sterowania przy pomocy urządzeń z opro-
gramowaniem Android. Wymiary sterownika [mm]:
wys. 70, szer. 56, gł. 38. Moc elektryczna [W]:  200, 300, 
400, 500, 600, 800, 1000 W. Dostępna w kolorach: biały, 
czarny, srebrny.

Nowa oferta Instal-Projekt na rok 2019
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