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Grzejniki łazienkowe

COSMO w ofercie grzejników łazienkowych prezen-
tuje 3 modele: STANDARD, STANDARD-M i WAVE. 
Grzejniki dostępne są w szerokiej rozpiętości wymia-
rów (wysokość od 700 do 1800 mm) oraz w dużym 
zakresie mocy (od 286 do 1326 W dla parametrów 
75/65/20°C). Zapewniają więc możliwość optymal-
nego doboru urządzenia do danej łazienki. W wypo-
sażeniu standardowym producent zapewnia wszyst-
kie elementy niezbędne do montażu i prawidłowego 
funkcjonowania grzejnika (odpowietrznik, zaślep-
ka, zestaw montażowy). Jako praktyczne doposa-
żenie grzejników oferowane są akcesoria takie, jak:  

wieszaki, szklane półki. Oczywiście w grzejnikach 
tych przewidziano także możliwość zainstalowania 
grzałki elektrycznej. 

Grzejniki dekoracyjne

Kompletny program grzejników dekoracyjnych COSMO  
sprawia, że każdy znajdzie produkt spełniający jego 
oczekiwania: od prostych, funkcjonalnych drabi-
nek aż do indywidualnie zaprojektowanego, nowo-
czesnego grzejnika. Wśród grzejników reprezentu-
jących najnowsze trendy oprócz grzejników NEWA, 
LEVO, czy TARA, znajdziemy także modele BERLIN-
-VM SPA, czy DREZNO-VM. Modele z serii grzejników  

Grzejniki COSMO  
do łazienek i nie tylko

Lidia Bohdanowicz

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) instalacja jest łatwa nawet w małych pomieszczeniach. Wymiary: 
szer. typ 11: 380, 530, 680 i 830 mm, typ 21: 405, 555, 705 i 855 mm, wys. 1800, 1950 i 2100 mm

WAVE – wygięta wersja grzejnika 
łazienkowego to świeży powiew nowoczesnej 
łazienki, pozwalający na odkrycie 
zupełnie nowych rozwiązań. W ten sposób 
nowoczesna i jednocześnie delikatna forma 
łączy się z funkcjonalnością, tak istotną  
w grupie grzejników łazienkowych

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

Klasyczny salon, przytulna sypialnia, funkcjonalny przedpokój czy nowoczesny loft? 
Zarówno grzejniki dekoracyjne, jak i łazienkowe COSMO poza swoim podstawowym zadaniem,  

jakim jest ogrzanie pomieszczenia, doskonale sprawdzą się w roli nietuzinkowego elementu wyposażenia domu, 
podkreślając dodatkowo jego nieprzeciętny oraz wyszukany wystrój. Oferta COSMO to cały szereg modeli,  

w niniejszym więc artykule przybliżamy jedynie niektóre z nich.
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ponadczasowych to m.in. BERLIN, WIEDEŃ, PIZA, 
FLORENCJA. Stylowe wzornictwo prezentują GRAZ 
i GENEWA.
W zależności od modelu na wyposażeniu standardowym 
w cenie grzejnika znajdziemy: zintegrowany zestaw zawo-
rowy z głowicą termostatyczną, zestaw montażowy,  

zestawy kątowe i alternatywnie zestawy proste do pod-
łączenia instalacji, niklowane, mosiężne, obrotowe od-
powietrzniki, niklowane, mosiężne zaślepki, czasami tak-
że wieszak (pozostałe elementy można zamówić jako 
wyposażenie dodatkowe). Grzejniki dekoracyjne rów-
nież można wyposażyć w grzałkę elektryczną

DYSTRYBUTOR:  
www.bimsplus.com.pl

TARA – pionowy grzejnik dekoracyjny 
z gładką płytą czołową. 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.
Wymiary: szer. 325, 475, 625 i 775 mm, 
wys. 1800, 1950 i 2100 mm

WIEDEŃ-VM SPA – jednostronnie otwarte 
kolektory grzewcze i proste, pionowe linie 
ramy dekoracyjnej połączone z nowoczesną 
technologią podłączenia środkowego czynią 
grzejnik designerskim elementem każdej 
łazienki. Model Wiedeń-VM SPA to przestronne 
miejsce do suszenia i wieszania tekstyliów czy 
ręczników.
Wymiary: szer. 510, 610, 760 mm, wys. 1200, 
1500, 1800 mm

DREZNO-VM to grzejnik drabinkowy  
o nietypowej konstrukcji. Poziome profile 
grzewcze wykonano z płaskich i szerokich 
rur, tworząc silnie geometryczną bryłę, 
podkreśloną prostokątnymi kolektorami. 
Przyłącze ukryto w obudowie w kolorze 
grzejnika. Drezno-VM cechuje się niewielką 
głębokością przy relatywnie dużej mocy 
grzewczej. Większe odstępy między profilami, 
pozwalają ogrzać i wysuszyć ręcznik.
Wymiary: szer. 500, 600, 700, 800 mm, 
wys. 800, 1250, 1500 mm

GENEWA – wyjątkowy grzejnik drabinkowy  
o asymetrycznie wygiętych profilach 
poziomych nadających mu indywidualnego 
charakteru połączonego z delikatną formą.
Wymiary: szer. 500, 600, 750, 900 mm, 
wys. 800, 1200, 1800 mm
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