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Grzejniki Immergas w łazience
– od drabinek do oryginalnych
geometrycznych form
Grzejniki z oferty Immergas, oprócz spełniania swojej podstawowej funkcji, jaką jest
ogrzewanie, mogą stać się również wyjątkowym elementem aranżacji pomieszczeń.
Ich niewątpliwą zaletą jest niezwykle wysoka jakość wykonania, zapewniająca
trwałość na lata, co potwierdzone jest 10-letnią gwarancją.

Grzejnik łazienkowe
Immergas w dziale grzejników łazienkowych prezentuje 4 modele, w szerokiej ofercie wielkości i mocy.
Standardowy kolor dla grzejników drabinkowych

Immergas to RAL 9016 MAT biały. Grzejniki łazienkowe mogą pracować praktycznie w każdej instalacji c.o. Maksymalna temperatura pracy to 95°C,
a ciśnienie odpowiednio: 10 bar (Sol, Parus), 8 bar
(Virtus) i 4 bary (Aurora).

Aurora

Sol. Zastosowano w nim układ w kształcie litery C –
najbardziej typowy kształt grzejników drabinkowych.
Taka konstrukcja pozwala na dodatkowe wykorzystanie grzejnika jako suszarki. Wskazany do zastosowania
w łazienkach o nieco większej powierzchni. Model Sol
dostępny jest w szerokościach 450, 550, 650, 850 mm
i wysokościach: 468, 688, 952, 1216, 1392, 1612, 1788 mm,
w wersji z podłączeniem dolnym.
Aurora to klasyczny, a jednocześnie ekskluzywny grzejnik drabinkowy. Jego półokrągłą konstrukcję wykończono zwężającym się ku krawędzi zewnętrznej kolektorem. Doskonale spełnia swoje funkcje dekoracyjne
i użytkowe. Dostępny jest w szerokościach 575, 675,
875 mm i wysokościach: 482, 692, 944, 1238, 1406, 1616,
1784 mm, w wersji z podłączeniem dolnym.

Virtus
Sol

Parus
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Pax

Parus. Standardowa budowa grzejnika Parus sprawia,
że doskonale wpasuje się w pomieszczenie, nie ingerując w jego wystrój. Jak wszystkie grzejniki w ofercie
Immergas cechuje się wysoką jakością wykonania, zapewniającą trwałość na lata. Dostępny w szerokościach 450,
550, 650, 850 mm i wysokościach: 482, 734, 944, 1238,
1448, 1574, 1784 mm, w wersji z podłączeniem dolnym.
Virtus. Uniwersalny grzejnik dekoracyjny Virtus sprawdzi się zarówno we wnętrzach klasycznych, jak i nowoczesnych. Zastosowanie płaskich rur łączących pionowe kolektory sprawia, że doskonale wpasowuje się
w panujące obecnie trendy armatury łazienkowej. Dostępny w szerokości 556 mm i trzech wysokościach:
773, 1043, 1313 mm, w wersjach z podłączeniem dolnym lub środkowym.

Liber
nalną dekoracją ściany. W ofercie grzejników dekoracyjnych Immergas również znajdziemy 4 modele. Dla
grzejników dekoracyjnych kolorem standardowym jest
GRAPHITE STRUKTURALNY. Na specjalne zamówienie grzejniki dostępne są w szerokiej gamie kolorów.
Pax to najbardziej klasyczny wzór w nowej ofercie. Dzięki pionowej budowie idealnie sprawdza się
w holach i na niewielkich przestrzeniach. Spośród
innych, dostępnych na rynku grzejników wyróżnia
go lekko zaokrąglona budowa.
Cerera. Pionowy grzejnik Cerera zbudowany jest
z długich profili o nietypowej formie i ułożonych na
kształt fali. Taka budowa sprawia, że pomieszczenie

Grzejniki dekoracyjne
Grzejniki dekoracyjne o geometrycznym kształcie będą
wyjątkowym elementem wystroju wnętrza lub orygi-

Cerera
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staje się optycznie wyższe, a jednocześnie grzejnik
nie zabiera zbyt dużo miejsca.
Somnus. Zdecydowana i oryginalna forma grzejnika
Somnus sprawia, że wnętrze nabiera wyrazu. To kolejny model z nowej kolekcji, cechujący się geometrycznym wzorem. Doskonale wpasuje się w nowoczesne wnętrza o fantazyjnym wystroju.
Liber to grzejnik o geometrycznym designie, który
nada charakteru każdemu pomieszczeniu. Doskonale wyważone wymiary oraz precyzyjne zachowanie proporcji sprawia, że znakomicie wkomponuje
się w pomieszczenia utrzymane w stylu minimalistycznym.
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