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  Keller TX6 – grzejnik jeszcze  
prostszy w montażu

Właśnie do sprzedaży trafił nowoczesny 
grzejnik Keller TX6. Oprócz zasilania środko-
wego dolnego, które znacznie ułatwia mon-
taż i zmianę rozmiaru grzejnika nawet po po-
łożeniu instalacji, cechuje się on także dużą 
wydajnością cieplną oraz ciekawym, ponad-
czasowym designem.

Cechy grzejnika TX6
Keller TX6 VKM to grzejnik płytowy z pod-
łączeniem środkowym dolnym wyposażo-
ny we wbudowany zespół rurowo-zaworowy 
z wkładką termostatyczną M30x1.5, odpo-
wietrznik, korek, dwie lub trzy pary zawieszeń 
(w zależności od długości grzejnika). Jego 
montaż należy do wyjątkowo łatwych – wy-
starczy wyprowadzić rury instalacyjne w osi 
wymiaru okna, gdy budynek jest w stanie su-
rowym. Lokalizacja przyłączy nie ulegnie bo-
wiem zmianie bez względu na długość za-
stosowanego grzejnika, który zawsze będzie 
perfekcyjnie zamontowany po środku okna 
czy parapetu. Wstępny montaż instalacji do 
podłączenia środkowego odbywa się bez 
grzejnika i kłopotliwych przeliczeń wymiaro-

wych, jak to ma miejsce w typowym mode-
lu z podłączeniem dolnym.  Kolejnym plusem 
wynikającym z tej konstrukcji jest zmienność 
stron – o położeniu zaworu termostatycznego 
możemy decydować już po montażu grzejni-
ka, bez konieczności jego obracania. 
Co ważne, konstrukcja grzejnika TX6 umożli-
wia też opcjonalne podłączenie boczne.

Dane techniczne TX6
• Dostępne wysokości – 300, 400, 500, 600, 
900 mm,
• Dostępne długości – 400, 500, 600, 700, 
800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 
2000, 2500, 2600, 3000,
• Rozstaw przyłączeniowy – 500 mm,
• Gwint przyłączeniowy – 6 x G½,
• Max. ciśnienie robocze – 10 bar ,
• Max. temperatura robocza – 110°C,

Nanopanel PP-R – niezawodny  
system polipropylenowy

Nanopanel PP-R to system rur i kształtek 
przeznaczonych do szerokiego wykorzysta-
nia w instalacjach wewnętrznych. Stosuje się 
go do przesyłu wody pitnej i gorącej, ma on 
także zastosowanie w systemach ogrzewa-

nia konwekcyjnego i instalacjach c.o. róż- 
nego typu.
Produkty wchodzące w skład systemu Na-
nopanel PP-R wykonano z materiału PP Ran-
dom Copolimer (PPR-C Typ 3), którego trwa-
łość wyliczona została na 50 lat. Inne zalety 
tego tworzywa to m.in. długa żywotność, 

odporność na ciśnienie i uderzenia, wyso-
ka elastyczność, duża wytrzymałość termicz-
na oraz doskonałe walory higieniczne (możli-
wość zastosowania do instalacji wody pitnej) 
i akustyczne (cicha praca systemu). 
Z ważnych cech systemu Nanopanel PP-R nie 
można pominąć też:

Nowości zaprezentowane na  
Spotkaniu Partnerów Grupy SBS  

Hity SBS:  
grzejnik TX6 i system rurowy 
Nanopanel PP-R

http://www.instalreporter.pl


55p a ź d z i e r n i k  2 0 1 4  ( 1 0 )  a k t u a l n o ś c i d o  s p i s u  t r e ś c i

Doroczne Spotkanie Partnerów Grupy SBS, wrzesień 2014

Na tegoroczne Spotkanie Partnerów 
Grupy SBS zorganizowane 27 wrzesnia 
2014 r. w Łodzi w hotelu Hilton Double-
Tree przybyło ponad 200 osób. Byli 
to przede wszystkim przedstawicie-
le hurtowni Grupy SBS, ale i reprezen-
tanci dostawców, którzy pełnili rolę 
Mecenasów Spotkania. Wspomniany-
mi Mecenasami były marki: KFA, De-
ante, Elektromet, Ferro, Honeywell, 
Immergas, Kan, Kospel, Magnaplast, 
Purmo oraz Vaillant.

Jednym z najważniejszych punktów Spo-
tkania Partnerów Grupy SBS była oczy-
wiście konferencja „Nowości w Markach 
Domowych SBS”. Podczas jej trwania 
Sławomir Maciejewski, Grzegorz Zuch-
mański oraz Tomasz Tomassy opowia-

dali o filozofii Marek Domowych (obec-
nie już 3 marki: Delfin, Keller, Nanopanel, 
zróżnicowane pod względem produkto-
wym, przeznaczenia i cenowym) oraz o 
tym, co nowego zostało do nich wpro-
wadzonego od początku stycznia tego 
roku. Wśród tegorocznych nowości były 
m.in.: wodomierze, przyłącza gazowe, 
akcesoria instalacyjne, pompy, zawory… 
Szczególną uwagę poświęcono prezen-
tacji nowego grzejnika Keller TX6 z zasila-
niem środkowym dolnym oraz systemowi 
Nanopanel PP-R, które są tegorocznymi 
hitami.

Grupa SBS dużą wagę przywiązuje  
do działań wsparcia marketingowe- 
go. Pochwalić się może aktywnością  
na polu wydawania ulotek, marketin- 

gu on-line, lubianego przez instalato- 
rów programu lojalnościowego Inte- 
gris – teraz już w edycji Integris +2015,  
czy szkoleń.  

Chwilę przed godziną 20 nastąpiło uro-
czyste powitanie przybyłych gości i wy-
stawna kolacja, której płynną kontynu-
acją był koncert Macieja Maleńczuka  
z zespołem PsychoDancing. Artysta za-
bawiał wszystkich przez godzinę, śpie-
wając tak nowe, jak i starsze utwory, któ-
re wywoływały uśmiech na twarzach 
przybyłych osób. Oczywiście koncert 
nie był ostatnim elementem wieczoru. 
Po jego zakończeniu muzyczny ster prze-
jął profesjonalny DJ, dzięki któremu ta-
neczny parkiet ani przez chwilę nie świe-
cił pustkami.

• dużej odporności chemicznej (na poziomie 
1-14 pH),
• maksymalnej temperatury pracy ciągłej 
wynoszącej do 90oC,
• odporności na korozję i osadzanie się ka-
mienia kotłowego,
• pewność i szczelność połączeń,
• łatwy, szybki montaż.  
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