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W ofercie firmy Enix

Grzejniki

do kompleksowej aranżacji
domu czy mieszkania
Firma ENIX jako pierwsza na polskim rynku wprowadziła do sprzedaży
grzejniki do kompleksowej aranżacji wnętrz. Kolekcje do pomieszczeń
urządzonych w stylu klasycznym i nowoczesnym łączy powtarzający się motyw
wykończenia krawędzi oraz podobne rozwiązania designerskie. Przykładem
takiej kolekcji może być linia harmonijna z grzejnikami: Memfis, Madera i Elit.
Do holu…
W kolekcji harmonijnej znalazł się pionowy grzejnik Memfis (szer. 420/516/615, wys.
1800/2000, głęb. 85 mm). W cenie urządzenia producent proponuje komplet uchwytów
z odpowiednią zaślepką. Dodatkowo natomiast można dokupić eleganckie wieszaki
i chromowane zawory. Cena grzejnika kształtuje się w granicach 833-1372 zł netto.

Do salonu…

przeznaczony został poziomy grzejnik
Madera (szer. 600/1000/1400, wys. 471/615,
głęb. 90 mm). W cenie grzejnika znajdują się
uchwyty, za dopłatą dostępne są chromowane zawory i złączki. Oba grzejniki o maksymalnym ciśnieniu 4 bar.
Najmniejszy grzejnik kosztuje około 300 zł netto, największy 615 zł netto.

Pionowy grzejnik Memfis

Do łazienki…
Elit (szer. 575, wys. 1070/1364/1658, głęb. 9297 mm) to łazienkowy grzejnik o nietypowej
a zarazem funkcjonalnej budowie należący
również do linii harmonijnej. Jego konstrukcja
oparta została na jednym ozdobnym kolektorze. Standardowo dostępny jest w kolorze
graphite strukturalny. Maksymalne ciśnienie grzejnika to: 4 bar. Do Elit można dokupić
opcjonalnie wieszaki, zawory i grzałkę. Cena
grzejników Elit w kolorze Graphite strukturalnym zawiera się w granicach 530-791 zł netto.
Gwarancja użytkowania dla grzejników to
5 lat. Memfis, Madera i Elit, należące do linii
harmonijnej, to doskonała propozycja do pomieszczeń o wystroju klasycznym, w których
dominują stylowe meble i tradycyjne motywy wzornicze. Na życzenie grzejniki mogą
być wykończone w dowolnym kolorze z palety producenta.

Łazienkowy grzejnik Elit
Poziomy grzejnik Madera

