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włącz ecologiczne myślenie

CZY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE MA SENS?
Ogrzewanie elektryczne to bardzo przyjazna i inteligentna technologia,
która daje pewność posiadania odpowiedniej ilości ciepła w odpowiednim
miejscu i czasie. Komfortowy poziom temperatur osiągany jest szybko,
ponieważ blisko 100% energii przekształcane jest w ciepło.
Jest to rozwiązanie w pełni komfortowe dla każdego
rodzaju mieszkań – nowych i remontowanych,
a także dla biur, sklepów, hoteli etc.

Średniej wielkości gospodarstwo domowe zużywa około
2000 kWh energii elektrycznej rocznie (bez ogrzewania
oraz ciepłej wody użytkowej).

Nie wymaga budowy komina i składowania opału,
nie występuje tu niebezpieczeństwo zaczadzenia spalinami,
nie grozi nam wybuch gazu, nie ma niebezpieczeństwa
przecieków instalacji oraz jej zamarznięcia. Nie jest też
konieczny system rur łączących urządzenia, co niesie
ze sobą duże straty energii.

Według statystyk ogrzewanie budynku stanowi 71%
całego zużycia energii, ciepła woda 15%, sprzęt AGD 7%,
sprzęt RTV 5%, a oświetlenie 2%.

Niewielki jest również nakład prac związanych z instalacją
i konserwacją. Łatwość utrzymania w czystości, troska
o bezpieczeństwo dzieci to kolejne jego atuty.

„Poranna toaleta w nagrzanej łazience oraz
ciepłe ręczniki to

komfort, którego oczekuję”

Ciepło, którego oczekujemy w łazience, różni się od ciepła wymaganego w innych pomieszczeniach.
W momencie kąpieli oczekiwana temperatura pomieszczenia to blisko 24ºC.
Suszarka łazienkowa powinna umożliwić szybki wzrost temperatury
w pomieszczeniu, a także zapewnić podgrzane ręczniki dla całej rodziny.
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W porównaniu do tradycyjnych źródeł energii (gaz, olej,
węgiel) jest to system pro-ekologiczny, który emituje
do atmosfery niewielkie ilości C02 i może być wytwarzany
przez odnawialne źródła energii.
System elektryczny jest idealnym wręcz rozwiązaniem
dla miejsc, które szybko ulegają wychłodzeniu. Długa
żywotność produktów gwarantuje wieloletni komfort
ich użytkowania.

ILE KOSZTOWAĆ BĘDZIE
EKSPLOATACJA?
Istotną zaletą ogrzewania elektrycznego jest relatywnie
niski koszt inwestycyjny systemu oraz jego eksploatacji.
Zużycie energii elektrycznej zależy od liczby użytkowników,
ich indywidualnych preferencji względem komfortu
cieplnego, czasu przebywania w pomieszczeniach
oraz liczby i rodzaju zastosowanych urządzeń.

Odpowiedni dobór ogrzewania
elektrycznego to przede
wszystkim odpowiedni wybór
urządzenia.
ATLANTIC pozwoli Ci cieszyć
się w każdych okolicznościach
z optymalnego komfortu
cieplnego.

JAK ZAPROJEKTOWAĆ
SYSTEM OGRZEWANIA?
Wydajny system ogrzewania elektrycznego to nie tylko
kwestia zastosowania odpowiednich urządzeń. Już na
etapie projektowania należy uwzględnić takie czynniki,
jak konstrukcja budynku, sterowanie czy inne źródła
ciepła (np. system solarny, kominek etc.).
System ogrzewania to inwestycja długoterminowa,
więc istotnym czynnikiem jest jego niezawodność,
koszt eksploatacji oraz całkowity koszt inwestycji.
Trzeba pomyśleć o właściwej izolacji oraz wentylacji
budynku. Dom musi przecież oddychać.
Wypełniające go powietrze trzeba również co jakiś czas
poddawać wymianie. Wilgotność powietrza powinna się
wahać w przedziale 40-60%.
Konstrukcja podłogi powinna być też odpowiednio
izolowana termicznie, by ciepło wytwarzane przez
urządzenia kierowało się wyłącznie ku górze.
Znacząco poprawi to stopień energooszczędności budynku.
Jak w każdym innym systemie, trzeba również uwzględnić
straty ciepła. Straty ciepła dla budynków nowych
i izolowanych wynoszą średnio od 15 do 25 W/m3.
2018 /
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15%
przez wymianę

10%

przez dach

20%
przez

20%

powietrza
(wietrzenie,
wentylacja)

mostki cieplne

15%

przez ściany

20%
przez podłogę

przez drzwi
i okna

Dla domu dobrze izolowanego możemy przyjąć wartość
< 10 W/m3.
Bardzo istotnym jest również umiejscowienie urządzeń
wewnątrz pomieszczeń. Rozwiązaniem optymalnym jest
montaż grzejnika bezpośrednio pod oknem, alternatywą
zaś pozostaje jego instalacja na ścianie bocznej lub
przeciwległej.
Odczucie komfortu jest bardzo subiektywne, różni się ono
znacznie w zależności od rodzaju pomieszczenia, liczby
otworów okiennych, kubatury pomieszczenia oraz jego
przeznaczenia.
To właśnie te parametry integruje w sobie komfort,
którego oczekują użytkownicy urządzeń elektrycznych.

CZY WARTO STEROWAĆ
SYSTEMEM GRZEWCZYM?
Bardzo ważnym elementem instalacji jest sterowanie.
Nie powinniśmy o tym zapomnieć. Dlaczego?
Precyzyjne sterowanie pozwala na szybką reakcję
oraz zmianę parametrów pracy urządzenia, dając
wymierne oszczędności oraz wysoki poziom komfortu
cieplnego. Obniżenie temperatury choćby o 1°C powoduje
4
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oszczędność rzędu 7% w wydatkach przeznaczonych
na energię.
Zastosowanie jakiegokolwiek systemu sterowania
pozwala na osiągnięcie oszczędności rzędu 10-30%
w skali roku.
Dzięki aplikacji mobilnej Cozytouch możesz teraz
w bardzo prosty sposób kontrolować i zarządzać swoimi
domowymi urządzeniami z dowolnego miejsca.
Możesz również skorzystać z opcji firmy somfy®
i stworzyć swój własny inteligentny dom czy mieszkanie,
którym będziesz również zarządzać zdalnie.

Gamme Alféa Extensa

KILKA PRAKTYCZNYCH RAD
Pompe
à chaleur
air/eau
Przed
instalacją
urządzenia
warto Split Inverter
zapoznać
się
z
załączoną
instrukcją
Moyenne température - Chauffage seul
obsługi, która zawiera szczegółowe
i przydatne informacje.
Gamme Magnum
Bardzo ważną rzeczą jest zachowanie
minimalnych odległości wewnątrz
pomieszczeń:
Pilotable à distance*

SUSZARKI ŁAZIENKOWE

• u
 rządzenie należy zamocować zgodnie z zaleceniami
instrukcji obsługi,

Ciepło, którego oczekujemy w łazience różni się od ciepła
wymaganego w innych pomieszczeniach. W momencie
kąpieli oczekiwana temperatura pomieszczenia to blisko
24ºC. Grzejnik łazienkowy powinien umożliwić szybki
wzrost temperatury w pomieszczeniu, a także zapewnić
podgrzane ręczniki dla całej rodziny.

• n
 ie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł
przeciągu (zakłóciłoby to prawidłowy system regulacji
grzejnika),

SUSZARKI ŁAZIENKOWE W WERSJI
ELEKTRYCZNEJ CZY WODNEJ?
Grzejnik w wersji elektrycznej to urządzenie
w pełni niezależne. Bez względu na porę roku mamy
do dyspozycji komfort cieplny potrzebny nam w tak
newralgicznym pomieszczeniu, jakim jest łazienka
czy kuchnia. Bardzo proste w montażu, eliminują
konieczność rozprowadzania rur instalacji sanitarnej
w pomieszczeniu łazienki. Wystarczy zwykłe podłączenie
elektryczne. W sposób szczególny przystosowane są
do suszenia ręczników lub drobnej bielizny.
Grzejnik w wersji wodnej (MIXT) to urządzenie również
niezależne, mogące funkcjonować praktycznie przez
cały rok. W okresie zimowym suszarka podłączona jest
do instalacji wodnej zasilanej kotłem c.o. lub innym
urządzeniem grzewczym (kominek, pompa ciepła, etc.)
Latem, dzięki zainstalowanej w swym wnętrzu grzałce
elektrycznej, może pracować w pełni niezależnie jako
typowy grzejnik elektryczny, zapewniając niezbędny
komfort cieplny w dowolnym momencie.

Jusqu'à

• n
 ie należy ustawiać żadnych przeszkód (meble,
grube zasłony) w odległości mniejszej niż 50 cm
przed urządzeniem (zasłonięte grzejniki to 50%
straconego ciepła),

A+++

++
AA+++

A+

Oszczędzaj pieniądze
i steruj swoim komfortem
35 °C
Eau glycolée / Eau

35 °C
55
35 °C
Eau de nappe / Eau

Od dziś inteligentne sterowanie przy pomocy
systemu Cozytouch* staje się rzeczywistością.
Możesz• nie
tylko sterować
danym
Conception
hydraulique
robuste :
échangeur
coaxial
urządzeniem,
ale również
zarządzać
• Paramétrage
intuitif
et rapide :
jego realnym
zużyciem
energii.
fonction Easy Start intégrée
Wszystko
jest bardzo proste i przejrzyste.
• Installation et utilisation simpliﬁées
MOŻESZ OBEJRZEĆ FILM
SKANUJĄC KOD

• n
 ie należy montować urządzeń w bezpośrednim
sąsiedztwie
otworów lub
sterujących
X modèles
deurządzeń
XX kW
à XXX kW
wentylacją
czy też klimatyzacją
oraz
poniżej gniazdek
4
modèles
de
5
à kW
10 kW
X
modèles
de
XX
à XXX kW
elektrycznych
będących stale pod napięciem.
• Monophasé

Rozwiązaniem
optymalnym
jest montaż
• Neuf ou relève
de chaudière
grzejnika
alternatywą
zaś
• Toutpod
typeoknem,
d’émetteur
basse température
pozostaje
jegochaud
instalacja
ścianie
bocznej
• Gamme
seul etna
option
rafraîchissement
lub przeciwległej.
• Régulation Navistem 400S sur température extérieure

(1)

CR É D IT

D’IMPÔT*

Ponieważ
nasze
wyposażone
*Avec
passerelle
selon urządzenia
solutions choisies.
w protokół IO homecontrol są kompatybilne
z systememami domów inteligentnych
możesz D'ASTUCES
teraz stworzyć swój własny
PLUS
inteligentny dom lub mieszkanie,
Un choix de connectivité pour un pilotage,
którym
mógłvous
zarządzać
où
vous będziesz
voulez, quand
voulez. zdalnie.

RÉGULATION
Mam możliwość wyboru
opcji komfortu termicznego

M IS E E N

SERVICE

NEUF

Z łatwością
zarządzam opcjami

55°C

Navistem
400S
ogrzewania w czasie
gdziekolwiek
jestem
• Easy
Start intégré,
PAC nieobecności.
i kiedykolwiek
chcę. paramétrage rapide de la mojej
• Régulation d’1 ou 2 zones (option) sur loi d’eau
avec sonde extérieure fournie

Mogę wyświetlić
zużycie energii
i kwotę zaoszczędzoną
na ogrzewaniu.

* System wymaga połączenia internetowego oraz użycia: aplikacji mobilnej, centrali sterującej Cozytouch, grzejników kompatybilnych z systemem Cozytouch.

COLISAGE
• Livrée en 2 colis

Grzejnik automatycznie
obniża temperaturę,
gdy nie ma mnie w domu.

więcej informacji

SUSZARKI ŁAZIENKOWE
NOWOŚĆ

TELIA

Nowoczesny
i wyrafinowany wygląd
str. 8
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NOWOŚĆ

2012

2012

2012

2012

DORIS

DORIS

DORIS

NEFERTITI

NEFERTITI

SENSIUM

SENSIUM

SLIM

WATER

CLASSIC

CHROM

CLASSIC

VENTILO

MIXT

INITIAL

MIXT

BLACK

WHITE

Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 9

Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 10

Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 11

Wbudowany
wentylator zwiększa
moc urządzenia
str. 13

Wbudowany
wentylator zwiększa
moc urządzenia
str. 14

Wbudowany
wentylator zwiększa
moc urządzenia
str. 15

Design będący
ozdobą
każdej łazienki
str. 16

Design będący
ozdobą
każdej łazienki
str. 17

Przyjazny klimat
w Twojej kuchni
lub łazience
str. 12

Owoc poszukiwań
piękna i komfortu
str. 18

Owoc poszukiwań
piękna i komfortu
str. 19

2018 /
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SUSZARKA ŁAZIENKOWA

NOWOŚĆ

TELIA

Nowoczesny i wyrafinowany wygląd

Uniwersalne zastosowanie, intuicyjna obsługa
i bardzo duża wydajność.

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

2012 SLIM

KOMFORT
•	Dostępny w 2 modelach: z lustrem (MIRROR) lub bez
•	Dotykowy, intuicyjny panel sterujący
•	2 ramiona do suszenia np. ręczników, wykonane ze stali nierdzewnej
•	Praktyczny boczny haczyk do dowolnego wykorzystania
•	Wbudowany bardzo cichy wentylator

Przyjazny klimat
w Twojej kuchni lub łazience

STEROWANIE

Łatwa w instalacji, prosta w obsłudze i bardzo wydajna,
wszystko przy szerokości 400 mm.

KOMFORT
• Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
• Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
• Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
• Dzięki niewielkiej szerokości pasuje również do małych łazienek
• Grzałka nurkowa wykonana z inoxu
•	Korpus urządzenia wypełniony płynem grzewczym (FLUID)
gwarantującym łagodne ciepło

EKONOMIA

•	Elektroniczny termostat temperatury
•	Programator umożliwiający wybór spośród 5 programów
dla każdego dnia tygodnia
•	FROST MODE program na czas dłuższej nieobecności domowników
•	BOOST praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz. w celu
szybkiego wzrostu temperatury w pomieszczeniu
•	Sensor detekcji otwartych okien automatycznie wyłączający pracę
urządzenia
•	Sensor ruchu automatycznie dostosowujący pracę
urządzenia potrzeb użytkownika

• Do 25% oszczędności energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania
• Niskie koszty eksploatacji
Elektroniczny termostat temperatury:
• 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
•	Funkcja SUSZENIA umożliwiająca suszenie ręczników każdego dnia
tygodnia o tej samej porze
• Funkcja FROST MODE na czas dłuższej nieobecności domowników
• Funkcja 24H umożliwiająca automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.

INNE
•	3 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
• Zasilanie ~230 V/50 Hz

INNE
•	Obudowa – polimer
•	Kolor antracyt (RAL 7016)
•	Zasilanie ~230 V/50 Hz

AUTORYZOWANY

OSZCZĘDŹ

SERWIS

ENERGII*

AUTORYZOWANY

SERWIS

45%

Charakterystyka techniczna
więcej informacji

8

/ G R Z E J N I K I Ł A Z I E N KO W E

Charakterystyka techniczna

więcej informacji

model

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

referencja

TELIA

1800

579 x 349 x 112

3,7

720 110

TELIA MIRROR

1800

579 x 349 x 112

4,5

720 111

model

SLIM

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

300

400 x 800 x 85

7

800

831 403

500

400 x 1250 x 85

11

800

831 405
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WODNY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

2 0 1 2 WAT E R
Wodna suszarka w prostej formie

Prosta i praktyczna wodna suszarka łazienkowa.
Dopasujesz ją do powierzchni każdej łazienki.

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

2012 CLASSIC

KOMFORT
•
•
•
•

Zunifikowany rozstaw połączeń hydraulicznych
Maksymalne ciśnienie robocze 4 bary
Ciśnienie próbne 5,2 bara
Prosta i szybka instalacja

Klasyka łazienkowego grzejnika

EKONOMIA
• Najwyższa jakość w najniższej cenie
• Długi okres gwarancji

Obudowa – stal wysokogatunkowa
Kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester)
3 dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany
Zasilanie z instalacji c.o.

SERWIS

INNE
• 3 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
• Trzyżyłowy przewód zasilający
• Zasilanie ~230 V/50 Hz

Charakterystyka techniczna

więcej informacji

2012
WATER

moc
suszarki
(W)

• Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
• Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
• Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
• Grzałka nurkowa wykonana z inoxu
•	Korpus urządzenia wypełniony płynem grzewczym (FLUID)
gwarantującym łagodne ciepło

• Do 25% oszczędności energii dzięki zastosowaniu systemu sterowania
• Niskie koszty eksploatacji
Elektroniczny termostat temperatury:
• 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
•	Funkcja SUSZENIA umożliwiająca suszenie ręczników każdego dnia
tygodnia o tej samej porze
• Funkcja FROST MODE na czas dłuższej nieobecności domowników
• Funkcja 24H umożliwiająca automatyczne załączanie funkcji BOOST co 24 godz.

AUTORYZOWANY

model

KOMFORT

EKONOMIA

INNE
•
•
•
•

Prosta w formie, wdzięczna w wyrazie, całkowicie elektryczna.

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

referencja

227/408

920 x 500 x 46,7

5,6

831 426

336/609

1375 x 500 x 46,7

8,3

831 619

444/844

1703 x 550 x 46,7

11,2

831 849

498/942

1703 x 600 x 46,7

12,7

831 950
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2

LATA

SERWIS

OSZCZĘDŹ

25%

ENERGII*

Charakterystyka techniczna
więcej informacji

model

2012
CLASSIC

10

GWARANCJA

AUTORYZOWANY

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

500

480 x 1013 x 85

12

800

831 105

750

480 x 1464 x 85

17

800

831 107
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Nie potrzebuje zbyt wiele miejsca,
by oddać to, co w niej błyszczy najbardziej.

Komfort, ergonomia i funkcjonalność w prostej formie.

KOMFORT

KOMFORT

•	Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
•	Grzałka nurkowa wykonana z inoxu
•	Korpus urządzenia wypełniony płynem grzewczym (FLUID)
gwarantującym łagodne ciepło

•	Wbudowany programator 24/7
•	Możliwość sterowania za pomocą aplikacji mobilnej COZYTOUCH
•	Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres 2 godz.
•	Grzałka nurkowa wykonana z inoxu

EKONOMIA
•	FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
•	Kalibracja czujnika temperatury
•	MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej

STEROWANIE
Elektroniczny termostat temperatury:
•	2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
•	Funkcja suszenia umożliwiająca suszenie ręczników każdego dnia
tygodnia o tej samej porze
•	Funkcja FROST MODE na czas dłuższej nieobecności domowników
•	Funkcja 24H umożliwiająca automatyczne załączanie funkcji
BOOST co 24 godz.

INNE
więcej informacji

więcej informacji

GWARANCJA

2LATA

SERWIS

SUSZARKA ŁAZIENKOWA
model

25%

ENERGII*

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

Wysuszy wszystko czego się dotknie...
12
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2012
CHROM

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

referencja

300

400 x 800 x 85

11

850 403

500

400 x 1250 x 85

16

850 405

INNE
•	Obudowa – stal wysokogatunkowa
•	Kolor biały (RAL 9016)
•	4 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
•	Odpowietrznik automatyczny
•	Bezpiecznik termiczny
AUTORYZOWANY
załączany automatycznie
SERWIS
•	Zasilanie ~230 V/50 Hz

OSZCZĘDŹ

Charakterystyka techniczna

NOWOŚĆ

Cyfrowy termostat temperatury:
•	2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
•	2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
•	3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością
kopiowania ustawień na kolejne dni
•	Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy

•	Obudowa – stal wysokogatunkowa
•	Kolor CHROM (powłoka galwanizowana)
•	3 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
•	Przewód zasilający zakończony wtyczką EURO
•	Zasilanie ~230 V/50 Hz
AUTORYZOWANY

2012 CHROM

STEROWANIE

DORIS
Przyjazny klimat
w Twojej kuchni lub łazience

GWARANCJA

2

LATA

OSZCZĘDŹ

25%

ENERGII*

Charakterystyka techniczna
model

DORIS

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

500

500 x 1095 x 105

15

800

850 138

750

500 x 1590 x 105

20

800

850 140

2018 /
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SUSZARKA ŁAZIENKOWA

Oferuje przyjazny komfort. Po prostu niezbędna.
SUSZARKA ŁAZIENKOWA

DORIS VENTILO
Wbudowany wentylator
zwiększa moc urządzenia

DORIS MIXT

KOMFORT

Komfort, ergonomia
i funkcjonalność w prostej formie

• Niezależna praca przez cały rok
• Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
•	Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres
od 10 min do 2 godz.
• Wbudowany cichy i niezależny wentylator z filtrem powietrza

INNE
• Grzejnik przeznaczony do współpracy z instalacją c.o.
• 4 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
• Zasilanie ~230 V/50 Hz

INNE
GWARANCJA

2

LATA

więcej informacji
DORIS
VENTILO
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GWARANCJA

AUTORYZOWANY

OSZCZĘDŹ

25%
ENERGII*

2LATA

SERWIS

Charakterystyka techniczna
model

• Niezależna praca przez cały rok
• Suszenie ręczników przy użyciu funkcji TURBO
• Wbudowany cichy i niezależny wentylator z filtrem powietrza
• FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
• Kalibracja czujnika temperatury
• MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej
Cyfrowy termostat temperatury:
• 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
• 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
•	3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością
kopiowania ustawień na kolejne dni
• Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy

• FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
• Kalibracja czujnika temperatury
• MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej
Cyfrowy termostat temperatury:
• 2 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, EKO 7-18°C
• 2-tryby pracy: MANUAL, PROGRAM
•	3 programy czasowe dla każdego dnia tygodnia z możliwością
kopiowania ustawień na kolejne dni
• Wbudowany zegar i pogramator tygodniowy

SERWIS

KOMFORT

EKONOMIA

EKONOMIA

• 4 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
• Zasilanie ~230 V/50 Hz.
AUTORYZOWANY

Oferuje przyjazny komfort przez cały rok. Po prostu niezbędna.

OSZCZĘDŹ

25%

ENERGII*

Charakterystyka techniczna

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

długość
przewodu
(mm)

waga (kg)

referencja

500+1000

500 x 1095 x 120

750+1000

500 x 1590 x 120

17

800

850 141

22

800

850 142

model

więcej informacji
DORIS MIXT

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

500/471**+1000

500 x 1095 x 120

17

800

851 116

750/676**+1000

500 x 1590 x 120

22

800

851 118

2018 /
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SUSZARKA ŁAZIENKOWA

NEFERTITI INITIAL
Design będący ozdobą każdej łazienki

Komfort podgrzanych ręczników oraz możliwość współpracy
z programatorem zewnętrznym to nasze mocne atuty.

SUSZARKA ŁAZIENKOWA

NEFERTITI MIXT

KOMFORT
• Niezależna praca przez cały rok
• Możliwość współpracy z dowolnym programatorem
•	Funkcja BOOST – praca z maksymalną mocą przez okres
od 10 min do 2 godz.

Podwójna moc suszarki

KOMFORT
• Niezależna praca przez cały rok
• Suszenie ręczników przy użyciu funkcji TURBO
• Wbudowany cichy i niezależny wentylator z filtrem powietrza

EKONOMIA
Elektroniczny termostat temperatury:
•	3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE
7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C)
•	Kompatybilny z systemem sterowania PASS Program
oraz COZYTOUCH

EKONOMIA
• FLUIDE specjalny płyn grzewczy wewnątrz urządzenia
• Kalibracja czujnika temperatury
• MENU Expert z możliwością blokowania temperatury maksymalnej

INNE

INNE
•
•
•
•
•
•

Komfort podgrzanych ręczników oraz możliwość współpracy
z programatorem zewnętrznym to nasze mocne atuty.

•
•
•
•
•
•
•

Obudowa – stal wysokogatunkowa
Kolor biały (RAL 9016)
2 uchwyty mocujące urządzenie do ściany
2 dekoracyjne wieszaki, np. do ręczników
Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
Zasilanie ~230 V/50 Hz

Grzejnik przeznaczony do współpracy z instalacją c.o.
Obudowa – stal wysokogatunkowa
Kolor biały (RAL 9016)
Dekoracyjne uchwyty mocujące urządzenie do ściany
Dekoracyjny wieszak, np. do ręczników
Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie
Zasilanie ~230 V/50 Hz
GWARANCJA

AUTORYZOWANY

GWARANCJA

AUTORYZOWANY

2LATA

SERWIS

25%

model

NEFERTITI
INITIAL

16
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wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

500

450 x 1450 x 137

17,5

800

850 506

450 x 1750 x 137

OSZCZĘDŹ

25%

ENERGII*

Charakterystyka techniczna

moc
suszarki
(W)

750

LATA

SERWIS

ENERGII*

Charakterystyka techniczna
więcej informacji

2

OSZCZĘDŹ

21

800

850 508

więcej informacji

model

NEFERTITI
MIXT

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

1750/761

550 x 1450 x 150

21

800

851 717

2000/897

550 x 1750 x 150

25

800

851 720

2018 /
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SUSZARKA ŁAZIENKOWA
K L A S Y P R E M I U M

S E N S I U M B L AC K
Owoc poszukiwań piękna i komfortu

Doznajcie nowych doświadczeń w waszej łazience. Nowy wymiar
czystości dźwięku w połączeniu z otaczającym Was ciepłem.

SUSZARKA ŁAZIENKOWA
K L A S Y P R E M I U M

SENSIUM WHITE

KOMFORT
Cyfrowy termostat temperatury:
•	3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT
pomniejszona o 1-4°C)
• Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C
• 5 trybów pracy: AUTO, MANUAL, BOOST, SUSZENIE, VENTILO

Owoc poszukiwań piękna i komfortu

EKONOMIA
Niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy
• 	SWEET CONTROL – system detekcji otwartych okien,
obecność ludzi oraz zwierząt

INNE

INNE

• Wieszak na szlafrok lub ręcznik
•	Uchwyty mocujące urządzenie do ściany (możliwość montażu
prawostronnego)
• Zasilanie ~230 V/50 Hz

• Wieszak na szlafrok lub ręcznik
•	Uchwyty mocujące urządzenie do ściany (możliwość montażu
prawostronnego)
• Zasilanie ~230 V/50 Hz

GWARANCJA

2

LATA

OSZCZĘDŹ

model

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

SENSIUM BLACK

750 + 1000

565 x 1340 x 150

GWARANCJA

AUTORYZOWANY

45%
ENERGII*

2

LATA

SERWIS

Charakterystyka techniczna

/ G R Z E J N I K I Ł A Z I E N KO W E

Cyfrowy termostat temperatury:
•	3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,
ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT
pomniejszona o 1-4°C)
• Amplituda: < 0,1°C, tolerancja: < 1,5°C
• 5 trybów pracy: AUTO, MANUAL, BOOST, SUSZENIE, VENTILO

Niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy
• 	SWEET CONTROL – system detekcji otwartych okien,
obecność ludzi oraz zwierząt

SERWIS

18

KOMFORT

EKONOMIA

AUTORYZOWANY

więcej informacji

Doznajcie nowych doświadczeń w waszej łazience. Nowy wymiar
czystości dźwięku w połączeniu z otaczającym Was ciepłem.

OSZCZĘDŹ

45%

ENERGII*

Charakterystyka techniczna
waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

28

800

814 645

więcej informacji

model

moc
suszarki
(W)

wymiary
szer./wys./głęb.
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

referencja

SENSIUM WHITE

750 + 1000

565 x 1340 x 150

28

800

814 117

2018 /
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ATLANTIC POLSKA
ul. Płochocińska 99 A, 03-044 Warszawa
tel. 48 22 487 50 76, fax 48 22 614 57 00

www.atlantic-polska.pl
office@atlantic-polska.pl

