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Grzejniki COSMO dla łazienek
Najnowsze trendy
Od łazienkowych do dekoracyjnych
COSMO w swoich produktach stawia
na dwa kierunki: w typowych grzejnikach
łazienkowych – na funkcjonalność
i prostotę montażu, w grzejnikach
dekoracyjnych dedykowanych do dużych
łazienek i salonów – na nowoczesny
indywidualizm, niepowtarzalność
i różnorodność formy.

t e c h n i c z n y

Grzejniki łazienkowe COSMO

Grzejnik łazienkowy STANTARD-M
z podłączeniem środkowym

dalej

dłowego funkcjonowania grzejnika (odpowietrznik,
zaślepka, zestaw montażowy).
Jako praktyczne doposażenie grzejnika firma oferuje akcesoria takie, jak: wieszaki, szklane półki.
Oczywiście w grzejnikach tych przewidziano także
możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej. Niezbędnym jest, aby moc grzałki została dobrana odpowiednio do wielkości grzejnika.
Model STANDARD to klasyk wśród grzejników. Ten
grzejnik łazienkowy przykuwa wzrok poprzez elegancję i prostotę wykonania. Dostępny jest również
w wersji STANDARD-M z podłączeniem środkowym.
WAVE to wygięta wersja grzejnika łazienkowego.
W ten sposób nowoczesna i jednocześnie delikatna forma łączy się z funkcjonalnością, tak istotną
w grupie grzejników łazienkowych.

Drezno-VM

Występują w 3 rodzajach: STANDARD, STANDARD-M i WAVE. Grzejniki te dostępne w szerokiej rozpiętości wymiarów (wysokość od około 700 mm nawet
do 1800 mm) oraz w dużym zakresie mocy (od 286 W
do 1326 W dla parametrów 75/65/20°C) zapewniają
możliwość optymalnego doboru urządzenia do danej
łazienki. W wyposażeniu standardowym znajdziemy
wszystkie elementy niezbędne do montażu i prawi-
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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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dalej

Modele z serii grzejników ponadczasowych to m.in.
PIZA, FLORENCJA, z kolei modele oddające ducha
stylowego wzornictwa to m.in.: GRAZ, GENEWA,
PARYŻ czy RZYM.
W zależności od modelu na wyposażeniu standardowym w cenie grzejnika znajdziemy: zintegrowany
zestaw zaworowy z głowicą termostatyczną, zestaw
montażowy, zestawy kątowe i alternatywnie zestawy proste do podłączenia instalacji, niklowane, mosiężne, obrotowe odpowietrzniki, niklowane, mosiężne zaślepki, czasami także wieszak (pozostałe
elementy można zamówić jako wyposażenie dodatkowe). Grzejniki dekoracyjne również można wyposażyć w grzałkę elektryczną.

Grzejnik FOLORENCJA-T pozwala na elastyczny
montaż przy ścianie, dzięki czemu można podzielić
pomieszczenie przy zachowaniu funkcjonalności
grzejnika. FLORENCJA-T dzięki podwojeniu
kolektorów poziomych z przodu i z tyłu grzejnika,
oferuje jeszcze większą moc cieplną

Grzejniki dekoracyjne COSMO

rekl ama

W dzisiejszym świecie wystrój wnętrz hołduje najaktualniejszym trendom. Od awangardy do wieczności
– odbija się tu dokładnie każda filozofia mieszkania,

Prosty design o klarownych liniach jest
podstawą modelu BERLIN. Parami usytuowane
kolektory poziome uzupełniają konstrukcję
grzejnika. Grzejnik BERLIN ma trzy warianty
podłączeń: podłączenie standardowe, zaworowe
podłączenie środkowe (VM) i wersję elektryczną
która poprzez swoje klarowne linie i purystyczne formy
tworzy odpowiedni klimat pomieszczeń. Kompletny
program grzejników dekoracyjnych COSMO sprawia, że
każdy znajdzie produkt spełniający jego oczekiwania:
od prostych, funkcjonalnych drabinek aż do indywidualnie zaprojektowanego, nowoczesnego grzejnika.
Wśród grzejników reprezentujących najnowsze trendy oprócz NERO i SEWA, znajdziemy także modele BERLIN, WIEDEŃ, Berlin VM SPA, Wiedeń VM SPA.
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Grzejnik dekoracyjny SEWA został zaprojektowany
przede wszystkim dla chłodnej prostoty
nowoczesnych łazienek. Różnorodność kolorów
pozwala na zabawę kolorem przy tworzeniu
modnych pomieszczeń. Szerokie wieszaki
podkreślają funkcjonalną samodzielność

Jednostronnie otwarte kolektory grzewcze i proste, pionowe linie panela połączone z nowoczesną
technologią podłączenia środkowego czynią grzejnik Wiedeń-VM SPA designerskim elementem każdej
łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy ręczników.
Możliwość lewo- lub prawostronnego zamówienia grzejnika to plus w zakresie elastyczności

