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  Enix to polska firma działająca na ryn-
ku już od 1992 roku, produkująca grzejniki do 
centralnego ogrzewania, elektryczne grzej-
niki łazienkowe, grzałki z termostatami do 
grzejników.  
Enix od zawsze pozostaje w rękach polskich 
właścicieli – i co ciekawe aż kilku wspólników 
– od lat zgodnie pracujących na rzecz roz-
woju firmy. 
Przez wiele lat Enix koncentrował się głów-
nie na grzejnikach łazienkowych, od kilku 
jednak lat coraz większy nacisk kładzie na 
grzejniki dekoracyjne i w tym segmencie ryn-
ku odnosi już spore sukcesy. Takim przełomo-
wym okresem był rok 2000 – właśnie wtedy 
została podjęta decyzja o produkcji grzejni-
ków designerskich. Od 2004 roku firma ściśle 
współpracuje z projektantami – absolwenta-
mi wydziału Form Przemysłowych krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych.

Siedziba firmy i zakład produkcyjny
Siedziba firmy zlokalizowana jest w wykupio-
nych obiektach przy ulicy Domagały 1  
w Krakowie. W obiekcie biurowym obejrzeć 
można najnowszą ofertę grzejników deko-
racyjnych i łazienkowych wystawionych na 
specjalnej ekspozycji. 
Zaledwie 300 m dalej w nowoczesnym zakła-
dzie produkcyjnym na powierzchni 3500 m2 
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mieszczą się wzorcownia, hale produkcyjne, 
laboratorium, magazyn oraz lakiernia, w któ-
rej ze względu na konieczność dokładnego 
krycia nietypowych kształtów grzejników sto-
suje się ręczne malowanie proszkowe. 
Materiały do produkcji grzejników sprowa-
dzane są: z Włoch i Austrii – wysokiej jakości 
stale, od wiodących niemieckich producen-
tów – lakiery oraz preparaty do chemicznej 
obróbki antykorozyjnej.
W 2000 roku wprowadzono zmianę w tech-
nologii produkcji, zamieniając spawanie na 
lutowanie w piecu, w temperaturze 1180°C. 
Ta nowoczesna technologia daje efekt 

pięknego niewidocznego łączenia ele- 
mentów. 
Wiele urządzeń i maszyn produkcyjnych zo-
stała wykonana przez firmę Enix na wła-
sne potrzeby produkcyjne, część też etapów 
produkcyjnych to praca ręczna. To wszyst-
ko sprawia , że możliwa jest szybka zmiana 
wytwarzanych w danym momencie typów 
grzejników. 
Praca ręczna umożliwia też odpowiednią ob-
róbkę grzejników designerskich o dość niety-
powych profilach rur grzejnych i kolektorów, 
czy wygięciu płaszczyzny grzejnika. 
W laboratorium przeprowadzane są badania 

wszystkich parametrów w zakresie przepływu 
i wydajności grzejników na poziomie podsta-
wowym.

Oferta handlowa firmy… 
…dostępna jest przez sieć współpracujących 
hurtowni oraz salonów łazienkowych. W ra-
zie potrzeby klienci mogą też zwrócić się ze 
swoimi pytaniami do działu sprzedaży firmy. 
Do ich dyspozycji jest również sprawny serwis 
i szybki system dostaw – w przypadku zamó-
wienia złożonego do godziny 12:00 towar jest 
dostarczony do odbiorcy na następny dzień.
Oprócz rynku krajowego produkty firmy Enix 

dystrybuowane są także do: Anglii, Austrii, 
Belgii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Holandii, 
Irlandii, Jordanii, Litwy, Niemiec, Portugalii, 
Słowacji, Szwajcarii. 

ENIX stawia na desing
Oferta firmy jest bardzo bogata, samych mo-
deli i typów grzejników dekoracyjnych jest 
ponad 100 i stanowią one szerokie pole wy-
boru do aranżacji całego domu: z linii har-
monijnej (Memfis, Madera, Elite, Quatro), no-
woczesnej (Santos, Sorento, Libra, Boston, 
Hiacynt) oraz klasycznej (Royal, Capri, Rama, 
Focus).  

Na produkcji…

Część produkcji jest zautomatyzowana, sporo jednak wykonuje się ręcznie ze względu na 
konieczność dokładnej obróbki  grzejników o nietypowych kształtach.
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