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grzejniki dekoracyjne, konwektorowe i kanałowe13
Szeroka oferta asortymentowa grzejników płytowych począwszy od wersji 
profilowanej, jaką są grzejniki kompaktowe, grzejniki zaworowe 
z podłączeniem od dołu (a w tej ofercie również nowość 2008 – 
grzejnik T6 – podłączenie środkowe), higieniczne do np. szpitali, pionowe, 
czy modernizacyjne (zmiana grzejnika żeliwnego 1 do 1) oraz wersje 
ocynkowane grzejników profilowanych CosmonOVA, które z powodzeniem 
można zastosować np. w myjniach samochodowych, toaletach 
publicznych, czy też w basenach, a kończąc na grzejnikach z płytowych 
z płaskim frontem; tzw. wersja Plan (zaworowe oraz pionowe – nowość 
2009), których design pozwala grzejnikowi wtopić się w otoczenie, 
to pełen obraz grzejnika płytowego w Polsce.

KONTEC i vONARiS
Grzejniki konwektorowe idealnie odnajdują się tam gdzie brak miejsca 
nie pozwala na umieszczenie standardowego grzejnika płytowego oraz 
w nietypowych sytuacjach, jak przeszklona ściana, lub nisko osadzone 
okna. Obszerny program produkcji oraz bogata kolorystyka to jego atuty.

cOsmOart
Grzejniki dekoracyjne, zwane czasem grzejnikami łazienkowymi, 
to nowa interpretacja rozwiązań zespolona z nowoczesnymi materiałami. 
Jednakże obecnie ta grupa to nie tylko standardowy, typowy dla łazienki 
grzejnik. To również, a przede wszystkim, grzejnik spełniający funkcję 
ozdobną , wręcz dekoracyjną. Pozwala to użytkownikowi docenić jego 
wyjątkowość. Różnorodność wersji i wykonań, zastosowanych materiałów, 
kolorystyki, wzorów dekoracyjnych – odbija się tu dokładnie każda 
filozofia mieszkania, która poprzez swoje klarowne linie i indywidualne 
formy tworzy odpowiedni klimat pomieszczeń. Żywe i odważne barwy 
w kombinacji z pulsującą formą; funkcjonalność, ergonomia i długa 
żywotność wypełniają każdy pojedynczy egzemplarz, a fascynująca 
elegancja przenosi nas w świat piękna i estetyki.

na grzejniki udzielana jest 10-letnia gwarancja (na cynkowane 
grzejniki 6 lat).
Wszelkie informacje oraz „zabawa z grzejnikiem” (koloryzacja 
grzejników w różnych wnętrzach) na stronie: www.vogelundnoot.com

cOsmONOvA i cOsmONOvA plan
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Vogel&noot poprzez swoje rewolucyjne i ponadczasowe 
technologie jest liderem innowacji w segmencie 
grzejników. Śmiałe i pełne ekspresji rozwiązania 
technologiczne i designerskie w grupie grzejników 
dekoracyjnych CosmoART, uzupełnione poprzez 
grzejniki konwektorowe VOnARIS i KOnTEC, a kończąc 
na pełnej palecie grzejników płytowych CosmonOVA 
oraz grzejników płytowych z płaskim frontem 
CosmonOVA Plan, w pełni spełniają oczekiwania 
Klientów, a nawet można pokusić się o stwierdzenie, 
iż kreują ich potrzeby.


