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Początkowo właściciele mieszkań chcieli masko-
wać urządzenia grzewcze poprzez montowanie 
osłon – dziś jednak chcą, by sam widok takiego urzą-
dzenia cieszył oko i był dodatkowym elementem 
dekoracyjnym wnętrza. Elegancko i solidnie wy-
konane grzejniki o ponadczasowej linii doskonale 
komponują się z każdym pomieszczeniem. To wła-
śnie dla użytkowników o wysokich wymaganiach 
stworzona została oferta grzejników Diamond. 
Niegdyś jedynym liczącym się parametrem instalacji 
grzewczej była ilość dostarczanego ciepła, dziś co-
raz częściej zwraca się uwagę także na inne kwestie, 
takie jak oszczędność oraz ekologia. Grzejniki Dia-
mond projektowane są tak, by dobrze współpraco-
wały z instalacją niskotemperaturową. Zapewniają 
one nie tylko niższe koszty ogrzewania i zdecydo-
wanie wyższą efektywność, ale także pozwala-
ją na wykorzystanie źródeł energii odnawialnej. 
Raz wykonana instalacja grzewcza będzie służyć 
użytkownikom przez wiele lat, dlatego wykorzystane  

w niej uchwyty muszą odznaczać się bardzo do-
brymi parametrami – w tym najwyższą trwałością. 
w przypadku grzejników Diamond do mocowania 
stosowane są doskonałej klasy polskie wieszaki.
Nowoczesna konstrukcja oznacza także znaczną 
oszczędność energii, a więc również niższe kosz-
ty eksploatacji instalacji. Jest to możliwe dzię-
ki zastosowaniu wkładki termostatycznej marki  
Heimeier. Znajduje się ona w komplecie z każ-
dym grzejnikiem dolnozasilanym. Takie rozwią-
zanie pozwala na ustalenie nastawy wstępnej  
i dopasowanie zakresu pracy grzejnika odpo-
wiednio do warunków miejsca instalacji.

Kontrolowana produkcja
Cały proces produkcyjny grzejników Diamond 
przebiega na nowoczesnych liniach produkcyj-
nych marki LEAS. w branży przemysłowej takich 
rozwiązań nikomu nie trzeba specjalnie reko-
mendować. Podczas produkcji przeprowadza-
na jest kompletna kontrola jakości i szczelności 
urządzeń. wszystkie grzejniki mają także bada-
nia potwierdzające ich trwałość: odporność na 
korozję i słabe uderzenia. Diamond zleca rów-
nież badania mocy cieplnej – przeprowadzane 
są one w polskich i niemieckich akredytowa-
nych laboratoriach, zgodnie z normą europejską  

Funkcjonalność i przydatność elementów wyposażenia 
domu lub mieszkania dla obecnego konsumenta jest bardzo 
ważna, ale to za mało, aby podjął decyzję o zakupie. Równie 
istotne są właściwości użytkowe oraz unikatowy design 
oferowanych produktów. Marka Diamond funkcjonuje na 
polskim rynku od ponad 25 lat, ma więc od dawna duży 
udział w rozwoju branży grzewczej i sanitarnej. wysoka 
jakość w jej wykonaniu oznacza nie tylko standard samych produktów, 
ale także wygodę ich montażu i użytkowania. większość grzejników 
objęta jest 10-letnią gwarancją producenta, a obsługa posprzedażowa 
stoi na najwyższym, europejskim poziomie.

Stalowe grzejniki DiamonD DeSign

Grzejnik stalowy panelowy Diamond typ 21 z zasilaniem bocznym z mocowaniem

Grzejnik stalowy panelowy Diamond typ DV-22
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EN 442-1:2014. Dodatkowym dowodem na bez-
pieczeństwo produktów jest potwierdzona so-
lidność ich mocowania. Tu przeprowadzone zo-
stały badania nośności – ich potwierdzeniem jest 
Krajowa Ocena Techniczna wydana przez ITB.
Grzejniki Diamond produkowane są z wysokoga-
tunkowej blachy stalowej walcowanej na zimno. 
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi – nakła-
dana po odtłuszczeniu blachy – warstwa fosfo-
ranów cynku (w procesie cynkofosforowania). 
Tak przygotowane podłoże gruntuje się następ-
nie metodą malowania kataforetycznego, które  

z bardzo wysoką dokładnością pokrywa nawet 
trudno dostępne zakamarki płyty grzejnika.
Na ostatnim etapie produkt pokrywany jest prosz-
kiem antyelektrostatycznym i wypalany w 200°C. 
Tak przygotowana powłoka zapewnia trwałość,  
a jednocześnie nadaje grzejnikom elegancki wygląd.
wyjątkową jakość grzejników Diamond widać już 
na pierwszy rzut oka. Płyty czołowe lakierowa-
ne są na uniwersalny kolor biały (RAL 9016), któ-
ry gwarantuje im bardzo wysoką estetykę. 

Łatwy montaż i dostępność
Montaż grzejników Diamond jest bardzo prosty  
i szybki, a więc nie wymaga żadnych dodatkowych 
kosztów. Producent zapewnia szybkie dostawy 
dzięki stałemu utrzymywaniu wysokich stanów 
magazynowych wszystkich modeli – nawet nie-
typowe rozmiary grzejników dostępne są od ręki.  
To ważne, ponieważ w momencie wykańczania 
domów lub mieszkań czas ma ogromne znaczenie.
Dodatkowym atutem jest wygodne i bezpieczne 
opakowanie, które umożliwia łatwy transport urzą-
dzeń na miejsce inwestycji. Specjalny projekt opa-
kowań sprawia, że ich część można pozostawić na 
grzejnikach także po montażu, aby zabezpieczały 
konstrukcje przed zabrudzeniem w czasie malowa-
nia i innych budowlanych prac wykończeniowych.

PPHU Diamond sp.z o.o.
ul. Rakowicka 31, 31-510 Kraków

tel.: 12 442 00 59 faks: 12 378 35 66
bok@diamond.pl
www.diamond.pl
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Grzejniki pionowe DiamonD

w bogatej ofercie firmy Diamond dostępne są 
grzejniki w wielu rozmiarach – wysokości 300, 
400, 550, 600 i 900, długości od 300 do 3000 
mm, z liczbą płyt i konwektorów: 11, 21, 22, 23. 
Na szczególną jednak uwagę zasługują grzej-
niki wysokie: 1600, 1800 i 2000 typ DV i PV. 
Są to dekoracyjne grzejniki idealnie pasujące 
do nowoczesnego wnętrza. Pozwalają wyko-
rzystać powierzchnie na wąskich ścianach, 
doskonale komponując się z innymi elemen-
tami wystroju wnętrza. Zbudowane są z pła-
skiej, gładkiej płyty czołowej (typ PV-20) lub 
płaskiej płyty czołowej z pionowymi tłocze-
niami (typ DV-20), dwóch płyt profilowanych, 
bez części konwekcyjnej. Część ozdobną grzej-
ników stanowi płaska płyta, która łagodnym 
zaokrągleniem przechodzi na powierzchnie 
boczne grzejnika, tworząc jednolitą, estetycz-
ną całość. Przystosowano je do podłączenia 
dolnego środkowego, wyposażone są w gwint 
typu G 1/2. Grzejniki zaopatrzone są w odpo-
wietrznik, korek oraz linki zabezpieczające. 
Stosowane są w zamkniętych oraz otwartych 
układach jedno- i dwururowych c.o.

Grzejnik stalowy panelowy Diamond pionowy typ DV-20 z płytą czołową z pionowymi tłoczeniami

Grzejnik stalowy panelowy Diamond pionowy typ PV-20 z płytą czołową płaską
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