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NAM-50/160C73 + zestaw zaworowy Z15 Prawy w kolorze chrom

OD PONAD 40 LAT TWORZYMY
NIEZAWODNE PRODUKTY.

Oferujemy najdłuższy okres gwarancyjny
w branży, sięgający do 15 lat.
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30% GRZEJNIKÓW W POLSKICH DOMACH
WYPRODUKOWANO W INSTAL-PROJEKT.

DZIEDZICTWO I DOŚWIADCZENIE

TECHNOLOGIA

Jesteśmy polską firmą rodzinną, działającą w branży od 1979
roku. Projektujemy, produkujemy i sprzedajemy grzejniki, suszarki, grzałki i akcesoria, trwałe i najwyższej jakości. W przeciągu
40 lat nieprzerwanego funkcjonowania, Instal-Projekt zmienił się
z niewielkiego zakładu, w prężnie działające przedsiębiorstwo.

Dysponujemy sześcioma nowoczesnymi liniami produkcyjnymi.
Korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych, a do
wytwarzania swoich wyrobów, jakimi są grzejniki, suszarki elektryczne, grzałki elektryczne oraz akcesoria stosujemy wyłącznie
wyselekcjonowane komponenty i surowce, które zapewniają
najwyższą jakość

LIDER NA RYNKU
Długoletnia obecność w branży, pasja oraz wiedza inżynierska pozwoliły nam wypracować pozycję lidera na polskim rynku grzejników łazienkowych – z ok. 30% udziałem. Posiadamy także 4,5 miliona zadowolonych klientów w 22 krajach świata.

ROZWÓJ
Dbamy o ciągły rozwój, wprowadzając na rynek nowości. Nasze
produkty zdobyły ponad 50 nagród i chronione są przez ponad
150 patentów i wzorów przemysłowych.

SOLIDNA PRODUKCJA
Nasze produkty to nie tylko praktyczność i wzornictwo, ale przede
wszystkim jakość i bezpieczeństwo. Działamy w oparciu o system
PN-EN ISO 9001:2015, potwierdzony certyfikatem wystawionym
przez międzynarodową jednostkę certyfikującą TÜV NORD Polska
Sp. z o.o. Dbamy o każdy szczegół, a każdy grzejnik opuszczający
linię produkcyjną przechodzi wieloetapową kontrolę jakości, tak
aby dostarczyć na rynek jak najlepszy produkt.
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W TROSCE O KOMFORT I CIEPŁO
INSTAL-PROJEKT POLECA:
TRICK Z GRZAŁKĄ HOT2 – funkcjonalny i wydajny grzejnik oraz inteligentny system kontroli pracy grzałki, który pozwala mu pracować dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebujesz

TRK-50/120C17
Grzałka elektryczna - HOTS-03C1
Zestaw zaworowy - Z16 Lewy

Pory roku nie są już takie jak kiedyś a pogoda coraz częściej nas
zaskakuje. Są takie dni, gdy centralne ogrzewanie jest wyłączone,
ale w łazience przydałoby się mieć więcej ciepła. Ciepłe i suche
ręczniki po kąpieli o każdej porze roku.

GRZEJNIK C.O. TRICK
WYSOKOŚĆ

857 – 1847 mm

SZEROKOŚĆ

430, 530 mm

MOC (75/65/20)

352 – 848 W

MOC

300 – 1200 W

KOLOR

czarna, biała, srebrna

WERSJA

podtynkowa lub
z przewodem

WYBRANE FUNKCJE

■ timer: 2, 4, 6, 8 h
■ sterowanie dotykowe
■ tryb przeciwdziałający
zamarzaniu
■ sygnalizacja stanów
alarmowych
■ Wielostopniowe
zabezpieczenie

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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TRK-50/120C17
Grzałka elektryczna - HOTS-03C3
Zestaw zaworowy - Z16 Lewy

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA HOT2

5

TRK-50/180C33
Grzałka elektryczna - HOTS-09C2
Zestaw zaworowy - Z16 Lewy

DO PRAKTYCZNEGO PRZEDPOKOJU
INSTAL-PROJEKT POLECA:

IIND-60/160E34L01
Reling - RS4-60
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

Przedpokój to miejsce narażone na utratę ciepła. Czasem wąski,
musi zmieścić lustro i wierzchnie ubrania. Odpowiednio dobrany
grzejnik nie tylko zrobi dobre pierwsze wrażenie, ale także sprawi,
że mokre kurtki, czapki i szaliki szybko staną się suche. Pomocne będą wieszaki ubraniowe, dzięki którym Twój mokry płaszcz
w krótkim czasie wyschnie i będzie przyjemnie ciepły.

MODEL INDIVI – idealnie zastąpi lustro, optycznie powiększy pomieszczenie, a dzięki dedykowanemu relingowi spełni funkcję
osuszacza do odzieży.

WYSOKOŚĆ

1206 – 1806 mm

SZEROKOŚĆ

386 - 576 mm

MOC [75 / 65 / 20]

474 - 1060 W

OPCJE WYKOŃCZENIA

Lustro srebrne

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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IND-60/180E34L01
Reling - RS4-60
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

GRZEJNIK C.O. INDIVI
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IND-60/180E34L01
Reling - RS4-60
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

DO KUCHNI INSTAL-PROJEKT POLECA:

INDN-60/200E31L05
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

Gdy kuchnia jest mała, zwyczajnie nie ma w niej miejsca na standardowy grzejnik. Jeśli jest połączona z salonem, każdy szczegół
jest ważny a „biała plama” pod oknem naprawdę nie wygląda
estetycznie. To serce domu – wszystko, co się w niej znajduje powinno łączyć funkcjonalność z pięknym wyglądem. Ważne, aby
można było łatwo utrzymać czystość.

MODEL INDIVI NEW – grzejnik o jednolitej szklanej tafli i zaokrąglonych rogach z opcją pisania po szkle (zmywalny marker i gąbką
znajdują się w zestawie).

WYSOKOŚĆ

1006 – 2006 mm

SZEROKOŚĆ

486, 576, 656 mm

MOC [75 / 65 / 20]

494 - 1694 W

OPCJE WYKOŃCZENIA

Szkło czarne i białe,
lustro srebrne.

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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INDN-60/200E34L04
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

GRZEJNIK C.O. INDIVI NEW
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INDN-60/160E31L05
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

DO SYPIALNI INSTAL-PROJEKT POLECA:

INV-70/180EFS03
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

Sypialnia, tu spędzamy dużą część swojego życia. Dla wielu jest
ona nie tylko miejscem nocnego relaksu, ale oazą spokoju, azylem w którym chcą czuć się dobrze. Jej wystrój oddaje duszę domowników, to ich mały świat którego nikt nie ocenia, jest taki jak
Oni i tylko dla nich.

MODEL INVENTIO w wersji FOTO – grzejnik ten odpowiada zapotrzebowaniu na estetyczne rozwiązania tych, którzy cenią sobie
wyszukany styl i lubią nowoczesny design. INVENTIO pokazuje,
że grzejnik to nie tylko drabinka, czy żeberka – swym kształtem
i smukłą, płaską formą przypomina raczej dzieło sztuki.

WYSOKOŚĆ

1200 - 1806 mm

SZEROKOŚĆ

380, 480, 570, 650, 656 mm

MOC [75 / 65 / 20]

474 - 1694 W

OPCJE WYKOŃCZENIA

Ekran malowany
oraz wydruk na szkle lub
płycie stalowej.

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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INV-70/180EFS11
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

INVENTIO w wersji FOTO
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INV-70/180EFS01
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

DO SALONU Z DUŻYMI OKNAMI
INSTAL-PROJEKT POLECA:

TUB-180/08V + A1 i G1

Twój salon płynnie łączy się z otoczeniem. Olbrzymie przeszklenia dają mnóstwo światła i tworzą cudowny klimat. To nie jest
miejsce na tradycyjny grzejnik. Wysoki grzejnik pionowy nie tylko
szybko się nagrzewa, daje dużo ciepła, ale też fantastycznie wygląda. Nie musisz go chować.

MODEL TUBUS – nowoczesny grzejnik w klasycznej formie, który
wpasuje się w każde wnętrze.

WYSOKOŚĆ

300 - 2000 mm

SZEROKOŚĆ

121 - 2078 mm

MOC [75 / 65 / 20]

43 - 4032 W

DOSTĘPNE MODELE

Tubus 2, Tubus 3 i Tubus 4

OPCJE WYKOŃCZENIA

Lakier bezbarwny,
stopki retro

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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TUB2-180/08V + A1 i G1

GRZEJNIK C.O. TUBUS
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TUB2-180/11VC17 + A1 i G1

DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ EKONOMICZNEGO
ROZWIĄZANIA INSTAL-PROJEKT POLECA:

PPY-50/100C73
Zestaw zaworowy - Z14 Prawy

Dla Ciebie liczy się wytrzymałość i niezawodność, ale nawet mając ograniczony budżet chcesz móc pozwolić sobie na coś więcej
niż „biała drabinka”?

MODEL POPPY – prosty ale nowoczesny projekt, którego bryła
dobrze prezentuje się w każdym z dostępnych kolorów.

WYSOKOŚĆ

670 - 1630 mm

SZEROKOŚĆ

400, 500, 600 mm

MOC [75 / 65 / 20]

261 - 774 W

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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PPY-50/100
Zestaw zaworowy - Z14 Prawy

GRZEJNIK C.O. POPPY
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PPY-50/100C73
Zestaw zaworowy - Z14 Prawy

DLA TYCH, KTÓRZY SZUKAJĄ ELEGANCKIEGO
ROZWIĄZANIA INSTAL-PROJEKT POLECA:

VIV-180/18C71
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

Wybierasz estetyczne produkty, które są nie tylko funkcjonalne,
ale też zdobią przestrzeń. Lubisz się wyróżniać. Cenisz oryginalność i rozwiązania, które codziennie zachwycają Ciebie i z pewnością zachwycą Twoich gości. Wybierając grzejnik nie musisz iść na
kompromis między wydajnością a wyglądem.

MODEL VIVAT – to nowoczesny pomysł na dostarczanie ciepła
w dobrym stylu, nawet w najbardziej nietypowym pomieszczeniu.

WYSOKOŚĆ

575, 1600, 1800 mm

SZEROKOŚĆ

256 – 1095 mm

MOC [75 / 65 / 20]

736 - 3084 W

DOSTĘPNE WERSJE

Wersja X posiada 2 rzędy
elementów grzejnych.

* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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VIV-180/18C16
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

GRZEJNIK C.O. VIVAT
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VIV-180/18C15
Zestaw zaworowy - Z15 Prawy

WZORNIK KOLORÓW INSTAL-PROJEKT*

C35

C34

C57

C37

C42

C43

C44

White Silk
Standardowy

White Mat

Ice Cream

White
Chocolate

Cappuccino

Cinnamon

Cardamon

C36

C69

C70

C71

C19

C18

C17

White
Structure

Sparrow

Moon

Grey Wall

Grey

Aluminium

Silver

C73

C12

C33

C16

C15

Salt & Pepper

Graphite

Black Structure

Anthracite

Granite

C75

C31

C76

Black Swan

Black Mat

Black Horse

* Wydrukowane kolory mają charakter wyłącznie poglądowy. Kolor grzejnika może znacznie odbiegać od przedstawionej próbki.
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JAK WYKUWAMY SWOJĄ NIEZAWODNOŚĆ ?

DBAŁOŚĆ
O DETALE

KOMPETENCJE
INŻYNIERSKIE

PASJA
DOSKONAŁOŚCI
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Dane zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podane w dobrej wierze i służą wyłącznie celom informacji ogólnej. Odzwierciedlają one stan
wiedzy producenta aktualny w dniu opracowania. Informacji zawartych
w opracowaniu nie należy traktować jako zachęty do stosowania naszych produktów z pominięciem obowiązujących zarządzeń, przepisów
prawa, w tym prawa lokalowego, czy patentów. Obowiązkiem kupującego jest każdorazowe upewnienie się, czy produkt nadaje się do celu
zastosowania w warunkach, w jakich miałby być użyty.
Niniejsze opracowanie (dokument) nie stanowi oferty w rozumieniu
prawa handlowego. Materiały wykorzystane w publikacji stanowią własność autorską i nie mogą być powielane, kopiowane, wykorzystywane
bez uprzedniej zgody.
Przedstawione w materiale produkty to grzejniki centralnego ogrzewania, suszarki elektryczne, grzałki elektryczne do grzejników. Szczegółowe dane techniczne znajdują się na stronie: niezawodny.pl oraz w katalogu technicznym Instal-Projekt.

niezawodny.pl
* Informacja o wszystkich dostępnych kolorach na str. 18
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recepcja@instalprojekt.eu

