
WYMIARY ZEWNĘTRZNE DLA
GRZEJNIKÓW PANELOWYCH

(cm) MASA

(kg)

WYMIARY ZEWNĘTRZNE DLA 
GRZEJNIKÓW CZŁONOWYCH -

ŻEBERKOWYCH (cm) MASA

(kg)

szerokość wysokość głębokość szerokość wysokość głębokość

86 64 11 6,0 86 64 15 6,2

106 64 11 7,3 106 64 15 7,4

126 64 11 9,8 126 64 15 10,3

146 64 11 11,4 146 64 15 11,9

166 64 11 13,1 166 64 15 13,8

KARTA 
PRODUKTU:

KOLORY PODSTAWOWE

widok z boku

wzór lewy

wzór prawy

widok z góry

OPIS / CECHY:

Na specjalne zamówienie panel może być wykonany w dowolnym 
kolorze według wzornika RAL

OSŁONA GRZEJNIKA Z NAWILŻACZEM 
ZINTEGROWANA Z OŚWIETLENIEM LED

RAL 
9010

RAL 
7004

RAL 
9005

 Osłona grzejnika wykonana z wysokiej jakości metalu o grubości 1 mm,  zapewniającego doskonałe oddawanie ciepła oraz zwiększenie  
wydajności cieplnej przez dodatkową powierzchnię grzewczą i przestrzeń konwekcyjną.

 Osłona malowana proszkowo, dzięki czemu powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, wysoką temperaturę oraz domowe środki chemiczne. 
 Konstrukcja bez widocznych połączeń, jednolita gotowa do użycia po wyjęciu z opakowania.
 Produkt wykonany w nowoczesnej technologii pozwalającej na standaryzacje i powtarzalność wymiarów. 
 Osłona grzejnika występuje w dwuch wariantach z ornamentem po lewej i prawej stronie.
 Jako jedyna na rynku europejskim łączy funkcje dekoracyjnej osłony grzejnikowej zintegrowanej z nawilżaczem powietrza i lampką 

dekoracyjno-komunikacyjną. Nawilżacz pozwala na znaczne podwyższenie komfortu życia w pomieszczeniach, szczególnie w okresie 
zimowym, gdy wilgotność powietrza w pomieszczeniach spada do krytycznej wartość 20%. System parowników pozwala na używanie również 
olejków zapachowych, w szczególności przydatnych jako wspomaganie terapii w schorzeniach górnych dróg oddechowych u dzieci i 
dorosłych. 

 Łatwe do utrzymania w czystości parowniki.
 Dodatkowo produkt posiada funkcję lampki dekoracyjnej o niskim poborze energii wykonanym w technologii LED.
 Przez dekoracyjny wzór wyfrezowany w osłonie przedostaje się światło, dając elegancki i stonowany efekt, podnoszący ogólną estetykę 

produktu. Dodatek ten pozwala na wykorzystywanie osłony jako ekologicznej lampy komunikacyjnej ze względu na znikomy pobór prądu i 
trwałość technologii LED, pozwala na bezpieczne poruszanie się po mieszkaniu w nocy. 

 Wymiary dostosowane do stosowanych powszechnie długości grzejników panelowych, konwektorowych oraz członowych żeberkowych
 o rozmiarach 86,106,126,146 i 166 cm długości. 
 Zasilanie oświetlenia zasilaczem kostkowym 12V 1,67A- 2A w komplecie.
 Produkt objęty 24-miesięczną gwarancją producenta z wyłączeniem oświetlenia LED.

 WZÓR WSPÓLNOTOWY ZASTRZEŻONY EUIOP numer RCD003098599-0001
 NORMY BEZPIECZEŃSTWA I KOMPATYBILNOSCI 

ELEKTROMAGNETYCZNEJ: EN60950-1; EN55022
 STOPIEŃ OCHRONY IP33

www.cyglerstyl.pl

Ul.Dzierżęcińska 64
75-669 Koszalin 

sklep@cyglerstyl.pl

tel. +48 94 34 02 979

Meble dla wymagających

Dodatkowa powierzchnia grzewcza
i przestrzeń konwekcyjna

(schemat ruchu powietrza)

widok z przodu
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