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dium nie przekracza wartości 7-8). Wykorzystano ją 
w produkcji grzejników aluminiowych łazienkowych 
Cool, dla których gwarancja została wydłużona do 
niespotykanych na rynku 12 lat.

Dane techniczne modelu COOL:
- dostępny z rozstawem osi 400, 450, 500, 550, 600 mm;
- wysokość 858, 1152, 1488, 1740 mm;
- dwa rodzajów podłączeń: tradycyjne lub central-
nie od dołu (AC);
- wszystkie grzejniki są seryjnie pokryte powłoką an-
tykorozyjną Aleternum;
- niezmienny w czasie dzięki podwójnemu proceso-
wi malowania: anaforeza + malowanie proszkowe;

- maks. ciśnienie robocze: 16 bar;
- moc cieplna zgodna z normą europejską EN 442-
1:2014;
- 100% MADE IN ITAlY;
- certyfikowany przez Politechnikę w Mediolanie, lab. 
M.R.T. - Notified body n. 1695.

Trwałe, bo aluminiowe
Grzejniki wykonane ze stopu aluminium np. Cool to 
grzejniki aluminiowo-krzemowo-miedziane (nazew-
nictwo proporcjonalne do zawartości procentowej 
głównych pierwiastków). Stąd wytrzymałość na ci-
śnienie od 16 bar do nawet 30 bar, zwiększona od-
porność na korozję, a przez to dłuższa trwałość eks-
ploatacyjna i użytkowa. 

Zabezpieczenie grzejnika od wewnątrz
Fondital stosuje opatentowaną technologią Alether-
num (związki żywic epoksydowych). Technologia ta 
pozwala na wydłużenie gwarancji na grzejnik odle-
wany ciśnieniowo do 20 lat oraz zwiększa zakres dzia-
łania w środowisku bardziej agresywnym PH, mię-
dzy 5-10 (standardowo gwarancja udzielana jest na 
produkty u wszystkich producentów, jeżeli PH me-

Fondital proponuje rozwiązania łazienkowe charakteryzujące się wyjątkową 
wszechstronnością dzięki bogatej ofercie wykończeń i wymiarów: 20 modeli, 
rozstawy od 400 do 600 mm, różne wysokości (od 858 do 1740 mm) oraz 2 typy 
przyłącza hydraulicznego. COOL to elegancka linia produktów z innowacyjnymi, 
opatentowanymi rozwiązaniami technicznymi.

Cool – unikalny na rynku 
aluminiowy grzejnik 
łazienkowy

Fondital Service Polska sp. z o.o.
Biuro handlowe:
ul. Przemysłowa 7a, 32-050 Skawina 
tel. 12 256 27 60, www.fondital.com/pl/pl
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Aluminiowe grzejniki łazienkowe Fondital Inne stalowe grzejniki łazienkowe
Procesy zewnętrzne brak korozji zewnętrznej możliwość tworzenia się rdzy na zewnątrz

Procesy wewnętrzne
wewnętrzna ochrona antykorozyjna 
Aleternum – brak korozji grzejnik  
zawsze czysty 

tworzenie się rdzy i nieczystości  
– możliwość zatkania instalacji

Woda w instalacji zawsze czysta możliwość tworzenia się nieczystości  
i osadów

Rodzaj malowania
podwójna proces malowania: anaforeza 
(przeciwutleniacz) farby proszkowe 
(wykończenie zewnętrzne)

malowanie proszkowe  
(wykończenie zewnętrzne)*

Czynnik wagi łatwość transportu i montażu ciężki
Lata gwarancji 12 lat od 2 do 5 lat*
* tylko dla przeanalizowanych marek

Tabela  Różnice aluminium/stal

http://www.instalreporter.pl
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