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GRZEJNIK I DEKORACYJNE, KONWEKTOROWE I KANAŁOWE13

marketing-pl@vogelundnoot.com

www.vogelundnoot.com

dystrybutor:

www.bimsplus.com.pl

www.lazienkizpomyslem.pl

Jesteśmy jednym z wiodących producentów grzejników 
płytowych na świecie. W ofercie firmy są również 
grzejniki łazienkowe, konwektorowe, dekoracyjne oraz 
kolumnowe, a także wyposażenie dodatkowe 
(np. grzałki elektryczne, wieszaki). Sprzedając produkty 
najwyższej jakości jesteśmy marką cenioną nie tylko 
na rynku polskim, ale również międzynarodowym. 
Grzejniki COSMO wiodącego producenta innowacyjnych 
technologii grzewczych Vogel&Noot dystrybuowane są 
wyłącznie przez sieć hurtowni instalacyjnych BIMs Plus!

Na grzejniki w ofercie Vogel&Noot udzielana jest 10-letnia 
gwarancja (za wyjątkiem wersji cynkowanej – 6 lat). 
Wszelkie informacje dostępne są na stronie: 
www.vogelundnoot.com.
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NewDesigNColleCtioN
Osobną serią jest NewDesignCollection wśród której na szczególną uwagę 
zasługuje grzejnik dekoracyjny COSMO Nero. Grzejnik ten jest dostępny 
w następujących wykończeniach: standard (RAL 9016, rama i listwy: RAL 9007),  
elegance (kolory z palety RAL, VNF oraz metaliczne), decor (połączenie kolorów 
z jednym z 20 dekorów) oraz nature (imitacja marmuru lub drewna). 

laserliNe w wersji theke
Na szczególną uwagę zasługuje grzejnik LaserLine w wersji Theke (wersja 
pionowa), który oprócz funkcji typowo grzewczej może być wykorzystany jako 
dodatkowy mebel użytkowy – funkcjonalny bufet. Dzięki technologii spawania 
laserowego grzejniki LaserLine wyróżniają się precyzyjnym wykończeniem, 
a łączenia poszczególnych elementów grzejnika są niezauważalne. 

CosMo saNaga tek
Unikalnym grzejnikiem jest model COSMO Sanaga Tek, którego kolumna 
pionowa wykonana jest z drewna tekowego, dzięki czemu idealnie komponuje 
się m.in. w pomieszczeniach z przewagą elementów wykończeniowych 
z drewna egzotycznego.

CosMo Praga
W modelu COSMO Praga symetria została połączona z elegancją, a wzornictwo 
jest zarazem ponadczasowe i praktyczne. Poprzez długie rury poziome daje 
więcej powierzchni do wykorzystania, a przez to – większą użyteczność.

CoSMo SaNaga Tek

LaSerLiNe w werSji Theke

koNTeCCoSMo BerLiN TwiN

CoSMo Praga

CosMo BerliN twiN
Wzornictwo modelu grzejnika dekoracyjnego COSMO Berlin Twin utrzymane 
jest w prostym i delikatnym stylu. Dzięki podwojeniu rur poziomych grzejnik 
oferuje jeszcze większą moc cieplną! Model Berlin-Twin dostępny jest 
w dwóch wysokościach: 1194 i 1754 mm oraz w czterech szerokościach: 
500, 600, 750 oraz 900 mm.

koNteC
Idealnie odnajdują się tam, gdzie brak miejsca nie pozwala na umieszczenie 
standardowego grzejnika płytowego (np. przeszklona ściana lub nisko 
osadzone okna). 


