
Vitoset 
Grzejniki uniwersalne

Złote godło „Laur 
Konsumenta 2009” 
dla firmy Viessmann 
przyznany w kategorii 
„Urządzenia i systemy 
grzewcze”

Grzejniki uniwersalne zaspokajają najwyższe wymagania. 
Są przy tym idealnym uzupełnieniem dla nowoczesnych 
urządzeń grzewczych. Wyróżniają się spokojnym, neutral-
nym wzornictwem. Szeroki asortyment i duża wydajność 
cieplna przy umiarkowanej cenie czynią je naprawdę uni-
wersalnym rozwiązaniem dla ogrzewania pomieszczeń 
we wszystkich typach budynków. Dzięki przemyślanej 
konstrukcji sprawdzają się tak w nowym budownictwie, 
jak i przy modernizacji.

Grzejniki stalowe wyglądają podobnie, ale różnią się 
jakością wykonania, jakością powłoki lakierniczej i możli-
wościami montażu. Trudno czasem wychwycić te różnice, 
niezależnie od tego, czy możemy dotknąć grzejnika, czy 
musimy podjąć decyzję tylko na podstawie prospektu 
lub informacji na stronie internetowej.



Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl

Grzejniki uniwersalne firmy 

Viessmann bardzo dobrze 

komponują się z wnętrzem

W ofercie firmy Viessmann znajdują się wszystkie 

elementy do budowy instalacji grzewczej

Grzejniki uniwersalne firmy 

Viessmann o wysokiej 

wydajności cieplnej i 

neutralnym wyglądzie 

nadają się równie dobrze 

do pomieszczeń mieszkal-

nych, jak i biurowych.

Szeroka gama typów i rozmiarów grzejników uniwersalnych 

pozwala dobrać odpowiedni grzejnik do wymagań inwestora

Twój Fachowy Doradca:
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Grzejniki uniwersalne

Typ 10 11 20 21 22 33

Głębokość konstrukcyjna mm 45 72 75 75 105 160

Zakres długości konstr. mm
od 400

do 1000
od 400

do 2000
od 400 

do 2000
od 400 

do 2000
od 400

do 3000
od 400

do 3000

Wysokości konstukcyjne mm 550, 950 550
400,  

550, 950
 400, 

550, 950
300, 400, 
550, 950

300, 400, 
550, 950

Moc cieplna
dla temp.system. 70/55°C

kW
od 177
do 443

od 307
do 1534

od 305
do 1647

od 378
do 2570

od 506
do 4152

od 731
do 4386

Możliwość obracania i przyłą
czenia z lewej lub prawej strony nie nie tak tak tak tak

Grzejniki uniwersalne firmy Viessmann 
charakteryzują się eleganckim wzorni-
ctwem i trwałą powłoką lakierniczą. Jakość 
grzejnika poznaje się po wysokowartościo-
wym, trwałym lakierze. Z punktu widzenia 
kosztów inwestycyjnych stanowią one 
interesującą alternatywę wobec grzejników 
płaskich. Tak w pomieszczeniach świeżo 
odnowionych, jak i nie, grzejniki uniwersal-
ne w białym odcieniu RAL 9016 integrują 
się harmonijnie z każdym otoczeniem.

Grzejniki uniwersalne są łatwe do utrzyma-
nia w czystości, co jest szczególnie ważne 
dla alergików. Aby uzyskać dostęp
do wnętrza grzejnika wystarczy jednym 
ruchem zdjąć pokrywę górną.

Przegląd zalet

 Grzejnik uniwersalny dostępny w 6 ty-
pach, jedno-, dwu- i trzypłytowy, w 
wysokościach: 300, 400, 550 i 950 mm.

 10 lat gwarancji producenta. 

 Wysokiej jakości, trwała powłoka laki-
erni cza w kolorze białym. 

 Grubość blachy 1,25 mm zapewnia 
efektywną wymianę ciepła.

 Łatwy montaż: zintegrowana wkładka 
zaworowa, zestawy szybkiego montażu.

 Obracalna konstrukcja grzejników typu 
od 20 do 33 umożliwia ich podłączenie 
we wszystkich wariantach zasilania 
z lewej lub z prawej strony. 

 5 króćców przyłączeniowych R ½" 
– możliwe podłączenie dolne i boczne.

 Solidne i praktyczne: przyspawane 
osłony boczne, łatwo zdejmowana 
pokrywa górna.

 5 lat gwarancji na szczelność i powłokę 
lakierniczą.

 Idealny dla obiektów nowobudowanych 
i modernizowanych:
– wysoka wydajność cieplna dzięki 

podziałce użebrowania 25 mm,
– rozstaw przyłączy bocznych iden-

tyczny jak w grzejnikach żeliwnych 
(500 mm).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.viessmann.pl, 
gdzie możecie Państwo zapoznać 
się z pełną ofertą systemów grzew
czych oraz złożyć zapytanie ofertowe. 
W odpowiedzi otrzymacie Państwo 
poradę techniczną wraz z ofertą cenową.

Grzejniki 
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Vitoset


