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Grzejniki dekoracyjne zostały zaprojektowane 
i wykonane w celu stworzenia idealnej kompozycji 
we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, nie-
zależnie od tego czy znajdują się w łazience, pokoju 
dziennym, sypialni, kuchni czy przedpokoju. Nowa-
torskie konstrukcje, niebanalny kształt oraz dosko-
nała jakość gwarantują odpowiednią moc grzewczą 
i bezawaryjną eksploatację przez wiele lat.

Same grzejniki dekoracyjne stają się główną atrak-
cją w pomieszczeniach mieszkalnych obecnych 
czasów o zredukowanych koncepcjach. Kompletny 
program grzejników dekoracyjnych spełnia wszyst-
kie wymagania nowoczesnego świata mieszkań: 
poczynając od wartościowego produktu na ży-
czenie, aż do korzystnego cenowo i funkcjonal-
nego grzejnika. 

Grzejniki dekoracyjne w zależności od modelu są 
oferowane w wielu wariantach wyposażenia, pod-
łączenia czy koloru. Niektóre z nich oferowane są 
jako specjalne wersje elektryczne (TARA-E, LEVO-E).

Grzejniki dekoracyjne pracują przy maks. tempera-
turze roboczej 110°C. Przechodzą dwustopniowy 
proces malowania: na początek wstępne malowa-
nie podkładowe a finalnie, końcowe metodą napy-
lania proszkowego i utwardzaniem otrzymanej po-
włoki w specjalnych piecach.

Vogel&Noot jest jednym z wiodących 
producentów grzejników w Europie. 
Od wielu lat przy współpracy  
z najlepszymi projektantami 
sztuki użytkowej powstają modele 
spełniające swoim wzornictwem 
najwyższe wymagania techniczne 
i estetyczne stawiane grzejnikom 
dekoracyjnym. W niniejszym artykule 
przedstawiamy 3 najnowsze modele, 
które dołaczyły do grona grzejników 
dekoracyjnych oferowanych  
przez producenta.
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NEWA
Nowy, pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką 
płytą czołową i podłączeniem środkowym. 
Prosty i geometryczny kształt przykuwa uwagę, 
jednocześnie spełniając obowiązujące trendy 
w technice grzewczej. Ze względu na swoje 
kompaktowe rozmiary (głębokość zaledwie ~12 mm) 
idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Wieszak 
i termostatyczny zestaw przyłączeniowy w cenie 
grzejnika. NEWA STANDARD: kolor biały RAL 9016. 
NEWA ELEGANCE: dowolny kolor z palety Rettig. 
Wyposażenie podstawowe: 1 wieszak otwarty  
lub zamknięty, termostatyczny zestaw 
podłączeniowy. Wymiary: szerokość:  
514 mm, wysokość: 1430 lub 1730 mm

http://www.instalreporter.pl
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TARA/TARA-E
Pionowy grzejnik 
dekoracyjny z gładką 
płytą czołową. Prosty 
i geometryczny 
kształt przykuwa 
uwagę, jednocześnie 
spełniając 
obowiązujące trendy  
w technologii 
grzewczej.  
Ze względu na swoje 
kompaktowe rozmiary 
(głębokość zaledwie 
73 mm) idealnie 
pasuje do każdego 
pomieszczenia. TARA to 
połączenie najwyższej 
jakości materiałów 
oraz wysokiej mocy 
grzewczej. Kolor: biały 
RAL 9016, pozostałe 
kolory z palety Rettig 
na zamówienie. 
Wyposażenie 
dodatkowe: 
wieszak z matowej, 
szczotkowanej 
stali nierdzewnej, 
termostatyczny zestaw 
przyłączeniowy. Wersja 
elektryczna TARA-E 
występuje tylko w typie 
11. Wymiary: szerokość  
typ 11 i 21: 325, 475, 625 
i 775 mm; wysokość: 
1800, 1950 i 2100 mm.

LEVO/LEVO-E
Pionowy grzejnik dekoracyjny z gładką płytą czołową 
i zaokrąglonymi krawędziami bocznymi. Prosty design 
połączony z najnowszą technologią grzewczą. Dzięki 
kompaktowym rozmiarom (tylko 88 mm od ściany do 
płyty czołowej) montaż jest łatwy nawet w małych 
pomieszczeniach. LEVO to połączenie najwyższej 
jakości materiałów, wysokiej mocy grzewczej oraz 
funkcjonalności. Kolor: biały RAL 9016, pozostałe kolory 
z palety Rettig na zamówienie. Wyposażenie dodatkowe: 
wieszak z matowej, szczotkowanej stali nierdzewnej, 
termostatyczny zestaw przyłączeniowy. Wersja 
elektryczna LEVO-E występuje tylko w typie 11. Wymiary: 
szerokość: typ 11: 380, 530, 680 i 830 mm; typ 21: 405, 
555, 705 i 855 mm; wysokość: 1800, 1950 i 2100 mm.
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