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Grzejniki
Viessmann

– system grzewczy
od jednego producenta
Firma Viessmann proponuje
kompletny system „od
grzejnika do kotła”.
W ofercie firmy znajdziemy
wszystkie elementy
wchodzące w skład
nowoczesnego systemu
grzewczego: począwszy
od źródła ciepła, poprzez
system pomp obiegowych,
sprzęgieł hydraulicznych,
zaworów, przewodów,
a skończywszy na
systemach podłogówki
i szerokiej gamie grzejników.

Grzejniki to swoista wizytówka systemu
grzewczego. Jest to zwykle jedyny widoczny
element obecności instalacji grzewczej. Od
jakości grzejników zależy komfort ciepła. Nawet najlepszy i najdroższy kocioł nie będzie
w stanie ogrzać domu, jeśli przyjdzie mu

współpracować ze źle dobranymi grzejnikami lub nieprawidłowo wykonaną instalacją grzewczą. Firma Viessmann nie jest liderem rynkowym w produkcji grzejników, gdyż
są one uzupełnieniem podstawowego programu produkcji. Stanowią jednak doskona-
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bu podłączenia do instalacji:
- typ VK: z przyłączem dolnym, o konstrukcji
obracalnej – grzejniki nie mają tylnej strony
i można je podłączyć do instalacji z prawej
lub lewej strony (od dołu);
- typ M: grzejniki z przyłączem dolnym na
środku grzejnika (środkowozasilane), bez
tylnej strony – głowica termostatyczna
z prawej lub lewej strony grzejnika;
- typ VK Plan: grzejniki o płaskiej powierzchni
(gładki), dolne podłączenie do instalacji;
- typ K: z przyłączem bocznym, o obracalnej
konstrukcji.

łe poszerzenie oferty firmy w ramach dostarczanych kompletnych systemów grzewczych:
wszystko z jednej ręki. Dlatego, firma Viessmann ma w swojej ofercie tylko kilka typów
grzejników, które jednak spełnią oczekiwania
większości klientów. Kilka grzejników, ale za to
dopracowanych w najdrobniejszych szczegółach, wykonanych z niemiecką jakością
i solidnością.
Spośród oferowanych grzejników płytowych
łatwo znajdziemy odpowiedni: pod względem wymiarów, mocy grzewczej oraz sposo-

Grzejniki uniwersalne Viessmann są idealnym uzupełnieniem dla nowoczesnych urządzeń grzewczych. Wyróżniają się spokojnym,
neutralnym wzornictwem. 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 możliwościami montażu. Grzejnik
uniwersalny dostępny jest w 6 typach (jedno-, dwu- i trzypłytowy) w wysokościach:
300, 400, 550 i 950 mm. Największa wysokość
grzejnika umożliwia uzyskanie nietypowego wyglądu grzejnika na wąskim fragmencie
wnętrza, np. na filarze montujemy grzejnik
o wymiarach: wysokość 950 mm, szerokość
400 mm. Długości konstrukcyjne grzejnika
wynoszą od 400 mm do 3000 mm (15 długości) w zależności od typu i wysokości grzejnika. Blachy grzejnika o grubości 1,25 mm malowane są proszkowo na kolor biały RAL 9016.
Wnętrze grzejnika powleczone jest specjalną
warstwą antykorozyjną dla wydłużenia bezawaryjnej eksploatacji. Grzejniki są łatwe do
utrzymania w czystości, co jest szczególnie
ważne dla alergików.
Grzejnik płytowe Viessmann mogą być za-
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Model
Wysokość
Długość

Typy (głębokość)

Moc dla grzejnika
1000/600/22, dla 75/55/20ºC
Rodzaj podłączenia/rozstaw
Materiał
Kolor
Maks. ciśnienie robocze
Maksymalna temperatura
Wykończenie powierzchni
Gwarancja
Cena producenta

K

VK, VK Plan
300, 400, 500, 600, 900 mm

400, 500, 600, 700, 800,
900, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000 mm

M

400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000, 2200, 2600, 3000 mm

VK: 11 (73 mm) 20, 21
(76 mm), 22 (106 mm),
20 (76 mm),
21 (76 mm), 22
33 (161 mm)
21 (76 mm),
(106 mm), 33 (161 mm)
VK Plan: 20, 21
22 (106 mm),
(78 mm), 22 (108 mm),
33 (161 mm)
33 (163 mm)
VK: 1387 W
1387 W
1355 W
VK Plan: 1290 W
dolne; rozstaw
środkowe; rozstaw
boczne
podłączeń = 50 mm
podłączeń od = 50 mm
blacha ze stali niskowęglowej
RAL 9016
RAL 9016
RAL 9016
1 MPa
110ºC
lakierowane proszkowo
10 lat
VK: 360 zł netto
358 zł netto
368 zł netto
VK Plan: 562 zł netto

silane wodą grzewczą o temperaturze do
110°C, nadciśnienie robocze do 10 bar. Są łatwe do utrzymania w czystości, aby uzyskać
dostęp do wnętrza grzejnika wystarczy jednym ruchem zdjąć pokrywę górną. Jednocześnie, przyspawane osłony boczne sprawiają, że konstrukcja grzejnika jest solidna
i stabilna. Objęte są 10-letnim okresem
gwarancji, która jest udzielana grzejnikom
zamontowanym przez wykwalifikowanego
instalatora.
Uzupełnianiem oferty grzejników firmy
Viessmann są głowice termostatyczne idealnie współgrające ze stylem grzejników:
w wykonaniu białym, jako połączenie bieli
i chromu lub w całości chromowane. Dla
większego komfortu grzejniki można wyposażyć w głowicę elektroniczną z możliwością
programowania pracy ogrzewania danego

pomieszczenia. Całość oferty uzupełniają wygodne systemy montażu grzejników, wkładki
zaworowe i zawory przyłączeniowe do każdego wariantu podłączania grzejnika. Jak również zawory RTL do zasilania ogrzewania podłogowego z instalacji grzejników, rozdzielacze
oraz system instalacyjny ViPEX do wykonania
kompletnego ogrzewania grzejnikowego i połogowego – wszystko z jednej ręki.

Viessmann Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław
tel. 71 36 07 100, faks 71 36 07 101
www.viessmann.pl
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