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3 modele drabinek łazienkowych 

COOL jedyny na rynku grzejnik łazienkowy aluminiowy 
charakteryzujący się wyjątkową wszechstronnością, 
dzięki bogatej ofercie stylów i wymiarów: 20 modeli, 
rozstawy od 400 do 600 mm, różne wysokości (od 858 
do 1740 mm) oraz 2 typy przyłącza hydraulicznego: 
tradycyjne i centralne od dołu. Wszystko to sprawia, 
że COOL jest elegancką linią produktów oferującą 
innowacyjne, opatentowane rozwiązania techniczne 
– wszystkie grzejniki są seryjnie pokryte od wewnątrz 
powłoką antykorozyjną Aleternum. Grzejniki COOL 
mają gwarancję na wady fabryczne udzielaną na 
okres 12 lat od daty instalacji.

Grzejnik łazienkowy Decus R AB jest eleganckim  
i funkcjonalnym rozwiązaniem, które dzięki swojej 
praktycznej modułowości pozwala rozwiązać 
problemy przestrzenne w pomieszczeniach 
charakteryzujących się ograniczoną głębokością. 
Grzejniki Decus RAB to 8 modeli, rozstawy: 450 lub 
550 mm, dostępne w czterech wysokościach 800, 
1120, 1440, 1760 mm i dwóch szerokościach: 490 lub 
590 mm, głębokość grzejników to 40 mm.

Calens Dual R AB. Unowocześnienie pod względem 
technicznym i estetycznym, a przy tym zachowanie 

tradycji i jakości Fondital: to właśnie te cechy wyróżniają 
grzejniki Calens Dual R AB. Ich wysoka funkcjonalność 
łączy się z przyjemną i harmonijną linią. Również 
dostępne w ośmiu modelach: rozstaw: 450 lub 550 
mm, cztery wysokości: 800, 1120, 1440, 1760 mm, 
szerokość: 490 lub 590 mm, głębokość 40 mm.

Na grzejniki Decus R AB i Calens Dual R AB udzielana 
jest 10-letnia gwarancja producenta od daty instalacji. 
Do grzejników producent dołącza system mocowań, 
reduktory, uszczelki i zawór odpowietrzający.

Fondital oferuje pełną gamę grzejników 
aluminiowych – również w wersjach 
elektrycznych – odpowiadających 
wszelkim wymaganiom i normom 
instalacyjnym. Odlewane ciśnieniowo  
i metodą ciągnioną grzejniki aluminiowe 
to idealne rozwiązanie do instalacji 
modernizowanych oraz nowych 
systemów niskotemperaturowych.

Grzejniki Fondital  
ze stopu aluminium 

Do łazienek i nie tylko

Grzejniki ze stopu aluminium

Grzejnik wykonany z tego rodzaju stopu to grzejnik alu-
miniowo-krzemowo-miedziany (nazewnictwo propor-
cjonalne do zawartości procentowej głównych pier-
wiastków). Stąd wytrzymałość na ciśnienie od 16 bar 
do nawet 30 bar, zwiększona odporność na korozję,  
a przez to dłuższa trwałość eksploatacyjna i użytkowa. 

Calens Dual R AB

Decus R AB

COOL
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nik Mood jest dostępny również w wersji z nóżkami.
Grzejniki dekoracyjne Fondital mogą być instalowa-
ne zarówno poziomo, jak i pionowo. Składają się one  
z elementów głębokich na 90 mm i szerokich na 50 mm.  
Są dostępne w wysokościach od 235 mm aż do 2000 mm.  
Ciśnienie robocze tych grzejników wynosi 16 barów. 
Wszystkie modele mają również wewnętrzną powłokę 
antykorozyjną Aleternum, która chroni ich komorę wodną. 
Grzejniki Mood i Tribeca to produkt wyszukany pod 
względem estetycznym, jak również zaawansowany 
technologicznie.

2 modele elektryczne

Model ECOOL EA to elektryczny grzejnik łazien-
kowy, sterowany manualnie z modułem elektro-
nicznym, zaś ECOOL ED – sterowany elektronicznie  

z wyświetlaczem LCD, z programowaniem dziennym 
lub tygodniowym.
Oba modele są lekkie, łatwe do transportu i mon-
tażu. Wyposażono je w grzałkę typu PTC, z automa-
tyczną regulacją i czujnik temperatury NTC. Wszystkie 
grzejniki są seryjnie pokryte od wewnątrz powłoką 
antykorozyjną Aleternum, wykończenie powierzchni  
– kolor biały RAL 9010.
Grzejniki realizują funkcje: komfort/przeciwzamarza-
nie/boost/regulator czasowy/stand-by. Model ECO-
OL ED ma także funkcję otwartego okna.
Producent udziela 2 lata gwarancji na podzespoły 
elektryczne, 5 lat na korpus aluminiowy.
Model ECOOL EA występuje w dwóch wartościach 
mocach: 500 i 700 W, zaś ECOOL ED w czterech: 300, 
500, 700, 1000 W.

Grzejniki dekoracyjne 

Fondital oferuje również wiele modeli grzejników 
dekoracyjnych. Wśród nich wyróżniają się grzejniki 
Mood i Tribeca, które stylem przypominają stare 
grzejniki żeliwne. Tribeca jest grzejnikiem gładkim, na-
tomiast Mood ma dodatkowe zdobienia na elemen-
tach. W odpowiedzi na wymagania klientów Fondital 
proponuje szeroką gamę kolorów do wyboru z wy-
kończeniem np. błyszczącym lub perłowym. Grzej-
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Technologia Aleternum

Fondital opatentował technologię Aleternum 
– jedyne w swoim rodzaju zabezpieczenie 
grzejnika od wewnątrz związkami żywic epok-
sydowych. Technologia ta pozwala na wydłu-
żenie gwarancji oraz zwiększa zakres działa-
nia w środowisku bardziej agresywnym PH. 
Grzejniki z powłoką Aleternum mogą praco-
wać przy pH wody o przedziale od 5 do 10 
(standard obowiązujący w Polsce to pH mię-
dzy 7-8) oraz mają gwarancję do 15 lat.

ECOOL EA

ECOOL ED 

Mood

Tribeca
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