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Poszukiwanie grzejnika  
– krok po kroku
Pierwszy krok to ustalenie mocy grzej-
nika. Musi być poprawnie skalkulowana. 
Jeżeli nie mamy na ten temat informacji 
w projekcie architektonicznym, warto sko-
rzystać z pomocy specjalistów. Najlepiej 
doradzi projektant instalacji sanitarnych 
lub doświadczony wykonawca – insta-
lator. Kolejny krok to wybór grzejników 
o odpowiedniej wydajności i odporności 
na ciśnienie panujące w instalacji. Trzecim 
etapem jest selekcja modeli spełniają-
cych warunki geometryczne (gabaryty 
zewnętrzne, konfiguracja i wymiary przy-
łączy). Ostateczny wybór dokonywany 
jest na podstawie indywidualnych cech 
grzejnika takich jak jego wzór, kolor, czy 
dodatkowe funkcje. 

Bezbłędny wybór
Aby ułatwić inwestorom i wykonawcom 
poszukiwanie optymalnego grzejnika 
stworzyliśmy wygodny konfigurator online. 
Przewodnik jest dostępny na stronie  
niezawodny.pl. Pozwala on w prosty sposób 
znaleźć grzejnik z oferty Instal-Projekt, który 
najlepiej spełni nasze oczekiwania. Poza 
szerokością, wysokością i mocą poszukiwa-
nego modelu możemy wybrać pożądany 
kolor oraz wskazać na konkretne pomiesz-
czenie, w którym będzie się znajdował. 

Grzejniki  
dopasowane do pomieszczenia
Grzejniki powinny być dobrane do wnętrz. 
Nie tylko do panujących w nich warunków 
czy stylu, ale i funkcji, które dane pomiesz-
czenie pełni.

Solidne grzejniki – spokój na lata
Jesteśmy polską firmą rodzinną, działającą w branży od 1979 roku. 
Wytrzymałość i wysoka jakość materiałów, nowoczesna technologia i precyzja 
wykonania sprawiają, że stalowe grzejniki Instal-Projekt wytrzymują próbę 
czasu. Nasze produkty są objęte okresem gwarancyjnym sięgającym do 15 lat.

Do kuchni polecamy m.in.: suszarkę Primavera, grzejnik ekranowy SISI (fot. poniżej)
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Kuchnia
Nowoczesne grzejniki do kuchni mogą 
pełnić funkcję suszarki na kuchenne 
ścierki czy ręczniki, a przy tym ciągle będą 
stanowiły ciekawą ozdobę pomieszcze-
nia. Pionowe grzejniki dekoracyjne oraz 
suszarki elektryczne stanowią idealne roz-
wiązanie – są na tyle smukłe, że można je 
zamontować w miejscach, w których prze-
strzeń na ścianach jest ograniczona.

Salon
Grzejniki poziome najlepiej wkomponują 
się w przestrzenie bardziej przestronne. 
Montaż pod parapetem jest ergono-
micznym rozwiązaniem. Nowoczesne 
grzejniki można jednak instalować 
na wybranej ścianie, traktując je jako 
szczególny element aranżacji. Gabaryty 

wielu z nich pozwalają na wykorzystanie 
wąskiej powierzchni pomiędzy oknami lub 
obok nich. Będą dobrym rozwiązaniem, 
jeśli salon posiada duże okna tarasowe.
Eleganckie grzejniki z płaskim ekranem 
mogą przypominać lustro lub awangardo-
wy obraz. Możliwość dobrania określonej 
liczby elementów oraz wymiarów grzejni-
ka pozwala na idealne dopasowanie grzej-
ników modułowych.

Łazienka
Optymalnym rozwiązaniem do łazienki są 
grzejniki drabinkowe, które oprócz podsta-
wowej funkcji sprawdzą się jako suszarki. 
Do wyboru mamy także suszarki elektrycz-
ne, które możemy włączać bez względu na 
porę roku. Grzejniki będące częścią cen-
tralnego ogrzewania będą z kolei działać 

tylko wtedy, gdy pozostała część systemu 
jest włączona. Do większości z nich możli-
we jest jednak dobranie praktycznej elek-
trycznej grzałki, która umożliwia ich pracę 
także poza sezonem grzewczym.

Więcej informacji na www.niezawodny.pl

INSTAL-PROJEKT
ul. Jana Pawła II 12 A
Nowa Wieś k/Włocławka 
87-853 Kruszyn
tel. 54 235 59 05
www.niezawodny.pl

Do salonu polecamy m.in.: (od lewej) grzejniki ekranowe INDIVI NEW i INVENTIO 
oraz grzejnik modułowy VIVAT.

Do łazienki  polecamy m.in.: (od lewej) grzejniki TRICK, NAMELESS, OMEGA R.


