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 Grzejniki kolumnowe LASERLINE swoim wyglą-
dem nawiązują do tradycyjnych grzejników żeberko-
wych. Jednakże wykonane są w najnowocześniejszej 
technologii spawania laserowego. Spoina powstają-
ca w wyniku łączenia stali wiązką laserową, ma 
minimalną szerokość, eliminując praktycz-
nie miejsca powstawania korozji. 
Grzejniki LASERLINE wykonane są z rury 
stalowej o przekroju litery D. Sprawia to, 

że mają wyższą wydajność i większą powierzchnię 
wymiany ciepła niż klasyczne rury o przekroju ko-
łowym. Grzejniki LASERLINE dostępne są w szero-
kiej gamie rozmiarów, co daje możliwość zamówie-

nia grzejnika w niestandardowych wysokościach 
i szerokościach. Dopasowując się do indywi-

dualnych wymiarów i nietypowych kształ-
tów pomieszczeń, kolumny mogą być po-
łączone pod kątem lub w formie półkola.

W ofercie Vogel&Noot dostępnych jest 5 modeli 
grzejników kolumnowych:

- LASERLINE Standard,
- LASERLINE grzejnik zaworowy z podłączeniem 
środkowym,
- LASERLINE Twin,
- LASERLINE Bank,
- LASERLINE Theke.

LASERLINE Standard 

Model grzejnika Standard dostępny jest w 5 głębo-
kościach (63, 101, 139, 177, 215 mm). Wysokość: od 
155 do 3000 mm. Długość: 200-2500 mm. Podłącze-
nie standardowe: 4 x GW 1/2" z boku. Grzejnik jest 
dostępny w 71 kolorach RAL i specjalnych.

LASERLINE z podłączeniem 
środkowym

Grzejniki zaworowe z podłączeniem środkowym mają 
wbudowany, regulowany zawór z nastawą wstępną. 
Możliwa jest tylko parzysta liczba członów.
Wysokość 155-3000 mm. Długość 200-1500 mm. 
Podłączenia: 4 x GW 1/2" na przodzie z prawej i le-
wej strony, 2 x GW 1/2" na dole po środku.

LASERLINE Twin

LASERLINE Twin dostarczany jest łącznie z rucho-
mym w pionie wieszakiem w kolorze grzejnika (z chro-
mowanym uchwytem) oraz zestawem mocującym.  
Dla modelu Twin można zamówić grzałkę elektrycz-
ną i wówczas będzie możliwa eksploatacja grzejni-
ka poza sezonem grzewczym.
Wysokość 1000, 1200, 1500 i 1800 mm. Długość 500 mm 
(10 członów), 600 mm (12 członów). 

LASERLINE to grzejniki członowe kolumnowe, które dzięki technologii spawania laserowego wyróżniają się 
precyzyjnym wykończeniem, a łączenia poszczególnych elementów grzejnika są niezauważalne. 
Metoda ta pozwala również na dokładne wykończenie wnętrza grzejnika, co zmniejsza ryzyko korozji.

Grzejniki kolumnowe LaserLine
Lidia Bohdanowicz

Od lewej: spawanie tradycyjne i laserowe

LASERLINE Standard
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(900) lub 1120 (1100) mm. Głębokość: 4-kolumno-
wy 224 mm, 5-kolumnowy 262 mm.

LASERLINE Bank

To grzejnik poziomy, charakteryzujący się klasycznym 
designem, który może pełnić funkcję podgrzewanego 
siedziska. Sprawdzi się przede wszystkim w przedpokoju 
lub łazience (praktyczna ławeczka lub przydatna półka).

Wysokość: 422 mm (4-członowy), 472 mm (5-czło-
nowy), 522 mm (6-członowy), 572 mm (7-człono-
wy). Długość: 1850 do 3150 mm. Głębokość 370 mm.
Wszystkie grzejniki LASERLINE spełniają wymagania 
certyfikatów jakości ISO: 9001 i 14001 oraz mają dekla-
racje zgodności z normą PN-EN 442. Objęte są 10-letnią  
gwarancją. 

Głębokość wersji 2-kolumnowej: 63 mm. Grzejnik LA-
SERLINE Twin jest podłączony od dołu po środku przez 
2 przyłącza GW 1/2". Rozstaw przyłączy wynosi 50 mm. 

LASERLINE Theke 

Grzejnik kolumnowy LASERLINE Theke udowad-
nia, że możliwe jest połączenie nowoczesnego desi-
gnu, funkcjonalności oraz wysokiej mocy grzewczej.  
To nowoczesny grzejnik pionowy, który sprawdzi się 
w kuchni w formie bufetu oddzielającego np. część 
typowo kuchenną od jadalnej, ale może być również 
zainstalowany w innych pomieszczeniach.
Montaż tego modelu pozwala na bardzo ergonomicz-
ne zagospodarowanie przestrzeni dzięki rezygnacji  
z typowych grzejników płytowych, które nie pozwa-
lają na całkowite wykorzystanie ścian (zwłaszcza pod 
oknami). Grzejnik jest dostępny z blatem wykonanym 
z drewna bukowego, jednak istnieje również możli-
wość zamówienia grzejnika bez blatu. Wówczas do 
wykończenia można użyć również innych materia-
łów, takich jak marmur czy szkło.
Wysokość 940 (750) lub 1090 (900) mm (wys. grzej-
nika podane w nawiasach). Długość 720 (700), 920 

Rettig Heating Sp. z o.o. 
ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik,  
Oddział w Wałczu: ul. Budowlanych 10,  
78-600 Wałcz, tel. 67 356 5101
marketing-pl@vogelundnoot.com
www.vogelundnoot.com/pl
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