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Caliente Comodo

GRZEJNIKI KANA OWE
Grzejniki kana owe Verano zosta y stworzone z my l
o przestronnych wn trzach z du  ilo ci  przeszkle . Doskonale 
sprawdzaj  si  w budynkach mieszkalnych, lokalach u ytkowych, 
biurach, a tak e w budownictwie zabytkowym. Jednym s owem 
wsz dzie tam, gdzie zale y nam na zapewnieniu optymalnej 
temperatury, zachowaniu charakteru oraz estetyki wn trza i jego 
funkcjonalno ci.
Ogrzewanie kana owe jest nowoczesn  form  systemu 
grzewczego. Grzejnik zamontowany w kanale pod ogowym 
i przykryty eleganck  kratk  wykonan  z drewna, aluminium lub 
stali nierdzewnej doskonale komponuje si  z pomieszczeniem 
i nie zaburza jego charakteru, gdy  pozostaje praktycznie 
niezauwa alny.
Grzejniki kana owe usytuowane przy przeszkleniach tworz  kurtyn
powietrzn  separuj c  ciep e i zimne powietrze oraz nie 
dopuszczaj  do „wlewania si ” ch odu przy pod odze, minimalizuj
straty ciep a oraz zwi kszaj  efektywno  pracy ca ej instalacji. 
Mo na je równie  umie ci  wzd u cian wewn trznych 
i w naro nikach. Stosowany jest wtedy grzejnik kana owy k towy.

COMODO
Nowa awka grzewcza COMODO wprowadzi a nowoczesn
estetyk  w ogrzewaniu pomieszcze  u yteczno ci publicznej, 

w których oprócz tradycyjnej funkcji grzejnika liczy si  zapewnienie 
wygodnych miejsc siedz cych. Boczne ciany wyko czone zosta y
szklanymi maskownicami. Hartowane, niezwykle bezpieczne szk o
dost pne jest w dwóch kolorach. Mo na wybra  eleganck ,
g bok  czer  b d  delikatn  i lekk  biel. Siedzisko grzejnika 
wykonane z drewna d bowego. Trzy masywne d bowe deski 
siedziska s  wyj tkowo odporne na cieranie oraz na wszelkie 
uszkodzenia mechaniczne. Ca o  dope nia delikatne d bowe 
us ojenie, a deski s  zabezpieczone specjalnie wybranym lakierem 
bezbarwnym, by zachowa  niezmienny wygl d przez lata 
u ytkowania.

CALIENTE
VERANO przedstawia zupe nie now  seri  grzejników stoj cych 
i na ciennych z ch odn  obudow  i gor cym wn trzem. Nowe 
grzejniki nazwano CALIENTE, co znaczy GOR CY. I faktycznie 
generuj  doskona  dawk  ciep a w dosy  krótkim czasie. Zimna 
natomiast jest szklana obudowa i górna maskownica w czarnym 
kolorze, która skrywa w sobie elektroniczny panel steruj cy.
Grzejnik CALIENTE to zupe nie nowa konstrukcja, która idealnie 
sprawdzi si  zarówno w pomieszczeniach biurowych, jak i w domu. 
Firma Verano postawi a na ascetyczny, prosty i ponadczasowy 
design, który wpasuje si  w ka de wn trze.
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