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COSMO jest marką koncernu Rettig ICC Group,

największego światowego producenta grzejników.
Koncern jest wiodącym w Europie producentem
technologii grzewczych, wyznaczającym techniczne standardy, którego szerokie portfolio zawiera
pełen asortyment grzejników: zaczynając od płytowych, poprzez konwektorowe, łazienkowe, kolumnowe, kanałowe, a kończąc na niepowtarzalnej palecie
grzejników dekoracyjnych. Poprzez ciągłe innowacje
w zakresie efektywności energetycznej i znakomite
designerskie koncepcje, firma dba, aby jej produkty

wzbudzały zachwyt wśród projektantów i inżynierów oraz użytkowników ogrzewanych pomieszczeń.
Jako innowacyjny producent przyszłościowych rozwiązań grzewczych oferuje zaawansowane technologie emisji ciepła oraz najwyższy komfort cieplny,
a wszystko to zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego.
COSMO oferuje produkowane w Austrii grzejniki o najwyższych standardach. Grzejniki spełniają liczne międzynarodowe normy jakościowe, a procesy produkcji
we wszystkich fabrykach posiadają certyfikaty ISO.
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COSMO STANDARD

RZYM

Moc grzewcza: 286-1326 W dla 75/65/20°C
Wymiary: wys. 700, 1100, 1500, 1800 mm, szer. 400,
500, 600, 750, 900 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym ½”
Wyposażenie podstawowe: niklowany, mosiężny odpowietrznik GZ ½”, niklowana, mosiężna zaślepka
GZ ½”, zestaw montażowy
Wyposażenie dodatkowe: wieszaki, półka szklana,
grzałka elektryczna
Kolor: biały RAL 9016
Cena: 376-909 zł netto
Model STANDARD to klasyk wśród grzejników łazienkowych. Wykonany z profili stalowych o przekroju kołowym, w technologii spawania kolektorów od wewnątrz, co gwarantuje doskonałe połączenia bez
widocznych spawów. Produkowany w kolorze białym. Możliwość montażu grzałki elektrycznej oraz
doboru dodatkowych akcesoriów jak wieszaki i półki. Doskonałe połączenie jakości i ceny.

Moc grzewcza: 850-2274 W
Wymiary: wys. 1600 i 1800 mm, szer. 510, 882, 1030,
1238 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 3 x GW ½" oraz 3 x GW ¼" (dla odpowietrznika i zaślepek)
Wyposażenie podstawowe: niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietrznik GZ ¼”, dwie niklowane, mosiężne zaślepki GZ ¼”, niklowana, mosiężna zaślepka GZ ½”; zestaw montażowy w kolorze grzejnika;
zestaw wspomagający montaż
Kolor: 45 kolorów – z palety RAL oraz metaliczne
Cena netto: 2068-2378 zł netto
RZYM to grzejnik, który daje wiele możliwości dzięki delikatnej formie. Przykuwa wzrok w każdym pomieszczeniu, a jednocześnie wyróżnia się praktyczną funkcjonalnością. Dostępny w bogatej kolorystyce
RAL i kolorów specjalnych.
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NERO DECOR

Moc grzewcza: 613-1306 W
Wymiary: wys. 1200, 1500, 1800 mm, szer. 505, 605,
755 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 2 x GZ ¾” (dla kątowego zestawu zaworowego), 2 x GW ½” oraz 1 x GW ¼” (dla odpowietrznika)
Wyposażenie podstawowe: niklowany, mosiężny,
obrotowy odpowietrznik GZ ¼“, dwie niklowane,
mosiężne zaślepki GZ ½”; kątowy zestaw zaworowy
do instalacji dwururowej; osłona zestawu w kolorze
grzejnika; zestaw montażowy w kolorze grzejnika,
zestaw wspomagający montaż
Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna
Kolor: biały RAL 9016, pozostałe kolory z palety RAL
oraz kolory metaliczne na zamówienie
Cena: 1508-2584 zł netto
Jednostronnie otwarte rury grzewcze i proste, pionowe linie panela połączone z nowoczesną technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik WIEDEŃ-VM SPA designerskim elementem każdej łazienki. Grzejnik WIEDEŃ-VM
SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników. Model może występować jako jedno- lub dwukolorowy w dowolnym zestawieniu kolorów.

Moc grzewcza: 451-968 W
Wymiary: wys. 1000, 1400, 1800 mm, szer. 530, 630 mm
Materiał: wysokiej jakości profil stalowy
Maks. ciśnienie robocze: 10 bar
Maks. temp: 110oC
Podłączenie: 1 x GW ¼” (dla odpowietrznika); 2 x GZ ¾”
(podłączenie kątowe lub proste)
Wyposażenie podstawowe: zintegrowany zestaw zaworowy z głowicą termostatyczną; niklowany, mosiężny, obrotowy odpowietrznik GZ ¼”; zestaw montażowy w kolorze grzejnika; 2 sztuki zestawu kątowego
i alternatywnie 2 sztuki zestawu prostego, zestaw
wspomagający montaż.
Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna.
Kolor: 12 wzorów na ciemnym lub jasnym panelu,
45 kolorów RAL
Cena netto: 3945-8899 zł netto
Wyrazisty kolor oraz jednostronne otwarcie sprawiają, że
model NERO jest szczególnie ekstrawaganckim rozwiązaniem. Asymetryczna budowa i niezliczony wybór kolorów to kierunek na najnowsze trendy w sztuce użytkowej.
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Steruj zdalnie ogrzewaniem kotła SAS
– oszczędzaj czas i pieniądze
Koszty ogrzewania nawet zimą można ograniczyć. Jeśli jeszcze połączyć oszczędności z możliwością nadzoru nad pracą kotła, bezpieczeństwo
dzięki opiece serwisowej, otrzymamy korzyści
warte zastanowienia. Dzięki zdalnemu sterowaniu ogrzewaniem, poprzez platformę internetową
e-multifun, łatwiej o optymalną temperaturę pomieszczeń dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujemy bez strat ciepła.
Kotłami podajnikowymi SAS ze sterownikiem MultiFun
i złączem ETHERNET można zarządzać zdalnie za pomocą popularnych urządzeń mobilnych.
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Zakładając konto na platformie
e-multifun, otrzymujemy bezpłatny dostęp do zmiany takich parametrów, jak temperatura c.o., c.w.u., do aktywacji funkcji szybkiego podgrzania:
prysznic, party, komfort, wietrzenie. O stanach alarmowych dostaniemy powiadomienia SMS, E-MAIL.
W wersji premium otrzymujemy także funkcję diagnozy pracy kotła, zdalną opieką instalatora, jeśli pojawi się
konieczność pomocy specjalisty oraz wsparcie serwisu
producenta. Za pomocą konta możemy dokonać także
zgłoszenia serwisowego.

