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Wojciech Łazarski

Grzejniki ENIX

– staranność wykończenia,
ciekawe wzornictwo
ENIX to uznana krakowska firma istniejąca na rynku od ponad dwudziestu
lat. Firma specjalizuje się w produkcji grzejników. Posiada w swojej
ofercie klasyczne grzejniki łazienkowe, grzejniki dekoracyjne, luksusowe
grzejniki klasy premium, elektryczne grzejniki łazienkowe oraz grzałki
z termostatami do grzejników.
Produkty ENIX znane m.in. w Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Austrii,
Francji i Grecji oraz na Litwie, Słowacji i Węgrzech, są również obecne
na rynkach zagranicznych pod markami własnymi innych znanych
producentów.
w certyfikowanych instytutach pod kątem
spełniania normy EN 442. Firma posiada
sprawdzony Wewnętrzny System Zarządzania Jakością. Wszystko to sprawia, że grzejniki
ENIX znane są ze swojej bezawaryjności i od
lat cieszą się uznaniem klientów.

Grzejniki firmy ENIX odznaczają się wysoką próbą użytych surowców, wyjątkową starannością wykończenia i ciekawym wzornictwem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej
technologii i kontrolom przeprowadzanym na
każdym etapie produkcji możliwe jest utrzymanie najwyższej jakości produktu. Gotowy
grzejnik poddawany jest również serii badań

Do łazienki możemy wybrać modele:
Dalis, Pini, Aster oraz Irys. W ofercie znajdziemy grzejniki o mocy odpowiedniej dla
rozmiaru każdej łazienki. Moc grzewcza mieści się w zakresie od 350 do ponad 1200 W
(przy 75/65/20°C).
r e k la m a

ENIX Sp. z o.o.
ul. Domagały 1, 30-841 Kraków
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Drabinkowe, estetyczne i trwałe

Grzejniki dekoracyjne – najlepszy sposób
na elegancką łazienkę
Pionowy grzejnik Quatro ma niezwykle cie-

Pini

Elit

kawą, plastyczną linię i opływową formę.
Standardowo dostępny jest w kolorach: biały półmat RAL i silver. Możemy także wybrać
Quatro QX bądź Quatro QB. Pierwszy zaopatrzony został w charakterystyczne podłączenie typu X (na środku dolnego profilu grzewczego), drugi zaś ma dodatkowo zawór
i listwę maskującą.
Do łazienek w minimalistycznym stylu najlepszy będzie grzejnik Hiacynt o prostej,
geometrycznej formie i idealnie dobranych
proporcjach. Standardowo występuje w kolorach biały półmat RAL 9016 i SILVER. Hiacynt HX ma podłączenie typu X.
Łazienka o klasycznym wystroju to świetne
miejsce dla uniwersalnego grzejnika Focus

Memfis
w białym kolorze (RAL 9016), o lekkiej konstrukcji z delikatnie wyprofilowanymi rurkami. Dostępne są też modele FX – z podłączeniem typu X oraz FXB – dodatkowo
z zaworem i ozdobną listwą maskującą.
Jeśli w łazience znajdują się detale drewniane lub metalizowane, warto w celu podkreślenia jej oryginalnego charakteru zamontować
grzejnik Trend. Grzejnik wyposażony został
w boczne listwy dekoracyjne (4 wykończenia
drewniane i 2 metalizowane). Standardowo
dostępny jest w kolorze biały półmat RAL 9016.

Nowości produktowe – luksusowe grzejniki do holu, salonu i łazienki
Firma ENIX proponuje pierwszą na rynku pol-
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Madera

skim linię wzorniczą przeznaczoną do kompleksowej aranżacji mieszkania: salonu, holu
i łazienki. Znalazły się w niej dwie kolekcje:
do wnętrz klasycznych i nowoczesnych. Każdą charakteryzuje powtarzający się motyw
wzorniczy.
Linia klasyczna to modele z krawędziami
o łagodnie zaokrąglonych kształtach. Należy
do niej grzejnik Madera, będący doskonałą
ozdobą eleganckiego salonu, a także grzejnik Memfis. Linię dopełnia grzejnik łazienkowy – Elit.
W nowoczesnych kolekcjach dominują grzejniki o geometrycznych kształtach krawędzi
grzejników. Znajdziemy tu przeznaczony do
salonu: Sorento, Santos do holu oraz łazienkowy grzejnik Libra.
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Urządzenia wykonane przy dużym udziale
pracy ręcznej odznaczają się doskonałą estetyką wykończenia, są dokładnie szlifowane, polerowane i lakierowane. W końcowym
etapie produkcji poddawane są procesowi
kataforezy (KTL), który zabezpiecza je przed
korozją. Odczynniki używane podczas tego
procesu są przyjazne dla środowiska.
Producent dysponuje dodatkowo bogatą paletą barw. Do każdego grzejnika warto dobrać ozdobne zawory, które korzystnie
wpłyną na estetykę wykończenia. Nowa linia
wzornicza jest doskonałym, kompleksowym
rozwiązaniem designerskim przeznaczonym
do wnętrz współczesnego domu.
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