Piękno z natury

Grzejniki marmurowe
ekonomiczne
ekologiczne
estetyczne
trwałe jak skała

TERMAR elektryczne grzejniki z naturalnego kamienia.
Od 1990 roku zajmujemy się produkcją nowoczesnego systemu grzewczego, wykorzystującego
właściwości cieplne naturalnego kamienia, w tym
jego zdolność do akumulacji ciepła.		
Ogrzewanie pomieszczeń polega na wypromieniowaniu ciepła równomiernie, poprzez całą powierzchnię grzejnika.

Niezaprzeczalne piękno i niepowtarzalność każdego grzejnika, bogactwo kolorów i sposobów
wykończenia płyty kamiennej dają szerokie pole
do zastosowania ich w różnorodnych pomieszczeniach. Domy i mieszkania, apartamentowce, hotele, biura i pensjonaty to tylko kilka przykładów.
Wśród naszych realizacji znajdują się zarówno
całe osiedla i kolonie domów jednorodzinnych, jak
i obiekty użyteczności publicznej na terenie całej
Polski.

Łatwa, lekka, dyskretna i tania instalacja połączona jest tu z trwałością
i niezawodnością systemu.

Ciepło

Trwałe jak skała
Grzejniki pracują (pobierają prąd) średnio 5 godzin na dobę, zapewniając w tym czasie całkowity komfort cieplny. 			
Oszczędności energii, w porównaniu z innymi
elektrycznymi systemami grzewczymi, sięgają
nawet 25%. Wpływa na to między innymi precyzyjne sterowanie, możliwość programowania
systemu i indywidualnego ogrzewania poszczególnych pomieszczeń (system niecentralny).

Bogactwo kolorów

Korzystny rozkład temperatur w wyniku ograniczenia konwekcji.
Ciepło akumuluje się także w ścianach i sprzętach,
co powoduje wolniejsze stygnięcie pomieszczeń.

grzejnik marmurowy

grzejnik konwekcyjny

carrara

maron emperador

salome

amarillo

baltic balmoral

tardosz

verde guatemala

TRWAŁE JAK SKAŁA
Firma Termar produkuje elektryczne
grzejniki kamienne od 1990 roku. Stoi
za nami bogate doświadczenie i gruntowna, fachowa wiedza w dziedzinie
ogrzewania – również w zakresie projektowania i doboru mocy grzewczych.
Na grzejniki marmurowe udzielamy 10 lat gwarancji.
Element grzewczy, bezpiecznie umieszczony i izolowany we wnętrzu płyty kamiennej, przeznaczony
jest do pracy w wysokich temperaturach – dwukrotnie wyższych niż te, które panują we wnętrzu grzejnika. Żywotność grzejnika szacuje się na minimum
30 lat.

ESTETYKA
Grzejników marmurowych nie trzeba chować za
firanką! Same w sobie stanowią wyjątkowy element
dekoracyjny. Piękno kamienia zamknięte w niebanalnej, indywidualnej i praktycznej formie. Nie musi
być to prostokąt, czy kwadrat - grzejnik może mieć
nieregularny kształt. Wszystko zależy od indywidualnych gustów klientów, których zadowolenie jest
dla nas najważniejsze.
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