Vitoset
Grzejniki łazienkowe

Od dawna łazienka nie jest już tylko miejscem codzien
nego użytku. Ważne stały się odpoczynek i odprężenie,
a indywidualne urządzenie łazienki stało się częścią
jakości życia. Przyjemnego ciepła dostarczają tu stylowe
grzejniki łazienkowe wykonane z prostymi lub wygiętymi
łukowo poziomymi rurami okrągłymi.
Złote godło „Laur
Konsumenta 2010”
dla firmy Viessmann
przyznany w kategorii
„Urządzenia i systemy
grzewcze”

Coraz częściej innowacyjne i atrakcyjne wzornictwo
grzejników łazienkowych stwarza możliwości indywi
dualnej aranżacji łazienki. Smukłe elementy rurowe
stwarzają wrażenie elegancji, lekkości i harmonii.
Grzejniki nie posiadają ostrych krawędzi zewnętrznych
dzięki czemu są bezpieczne i eleganckie. Całości dopeł
nia wysokiej jakości, trwała powłoka lakiernicza w kolo
rze czystej bieli.
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Grzejniki łazienkowe z programu Vitoset
nie tylko zapewniają przyjemne ciepło, ale
również stanowią miły dla oka element
wyposażenia wnętrz. Ich prosta, filigranowa konstrukcja ze smukłymi elementami
rurowymi nadaje im elegancki i lekki wygląd
doskonale harmonizujący z wnętrzami
łazienek.

Grzejniki łazienkowe firmy
Viessmann bardzo dobrze
komponują się z wnętrzem

Już od dawna łazienka nie jest traktowana
tylko jako pomieszczenie użytkowe, indywidualny jej wystrój stał się częścią jakości
życia. Grzejnik łazienkowy jest nieodzownym
elementem tego wystroju służąc do ogrzewania i do suszenia ręczników.

Grzejniki łazienkowe firmy
Viessmann o wysokiej
wydajności cieplnej
i neutralnym wyglądzie
nadają się równie dobrze
do pomieszczeń mieszkalnych, jak i biurowych.

Głowice termostatyczne firmy Viessmann
łączą w sobie doskonałą funkcjonalność
z atrakcyjnym wyglądem. Dlatego dają
możliwość ciekawego połączenia termostatu z nowoczesnymi grzejnikami łazienkowymi stanowiąc jednocześnie elegancki
dodatek nawet w najbardziej wyszukanym
i oryginalnym wnętrzu łazienki. Głowice
termostatyczne Viessmann SH Diamant to
nowoczesne produkty, które na długi czas
zadbają o idealną temperaturę przy
optymalnym zużyciu energii.
Przegląd zalet
 Grzejnik łazienkowy z prostymi (PD)
lub łukowymi (PDT) rurami poziomymi
(∅ 23 mm).

Głowice termostatyczne firmy Viessmann zapewniają
dokładną regulację komfortowego klimatu pomieszczenia

Szeroka gama typów i rozmiarów grzejników łazienkowych
pozwala dobrać odpowiedni grzejnik do wymagań inwestora

 10 lat gwarancji producenta.
Grzejniki łazienkowe
Standard/Typ
Kolor

Prosty/PD

Łukowy/PDT

Łukowy/PDT
(z przył. środkowym)
biały lub chrom

biały

biały

 Temperatura robocza do maks. 120°C,
nadciśnienie robocze do 11,5 bar

Głębokość konstrukcyjna

mm

60

60

60

Długości konstrukcyjne

mm

500 lub 600

493 lub 595

493

 Szeroka gama wymiarów systemowych
– wysokość od 786 do 1868 mm oraz
szerokość od 493 do 600 mm.

Wysokości konstrukcyjne

mm

Moc cieplna
dla temp.system. 90/70°C

kW

 Półokrągły profil boczny – elegancki
i bezpieczny bez ostrych krawędzi.
 Wygoda montażu dzięki stabilnym
wspornikom ściennym o zakresie
regulacji 8 mm.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.viessmann.pl,
gdzie możecie Państwo zapoznać
się z pełną ofertą systemów grzewczych oraz złożyć zapytanie ofertowe.
W odpowiedzi otrzymacie Państwo
poradę techniczną wraz z ofertą cenową.

Średnica przyłącza

786, 1226, 1466, 1868
od 442 do 1201

od 472 do 1230

od 363 do 1 035

G ½"

G ½"

G ½"

Twój Fachowy Doradca:

Zmiany techniczne zastrzeżone
PL 02/2010

 Grzejnik z powłoką lakierniczą wg
DIN 55900 w kolorze białym RAL 9016
lub w wykonaniu chromowanym.

