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1. Informacja ogólna. 
 
Grzejnik łazienkowy przyznaczony jest do suszenia tekstylu. Wyprodukowany 
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 
305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającego zharmonizowane 
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylajacych 
dyrektywę Rady 89/106/EWG. Grzejniki mogą być polerowane (P) lub 
farbowane  
(F) - pokrycie: proszkowy lakier na bazie żywic, odporny na wysokie 
temperatury. 
 
2. Informacja techniczna. 

 
Wyrób wyprodukowano ze stali nierdzewnej typu AISI 304. 
Grzejnik łazienkowy działa z nośnikiem ciepła przy maksymalnym 
nadzmiernym ciśnieniu do 15 kg/cm2. 
Maksymalna temperatura nośnika ciepła do 100ºC. 
Grzejnik ma gwint węwnetrzny 1/2’’. 
Sprawdzanie na hermetyczność odbywa się przyy ciśnieniu - 30kg/cm2. 
Jako nośnik ciepła mogą być wykorzystane woda, płyn przeciw zamrażaniu, 
olej. 
 
3. Komplet zestawu. 
 
Grzejnik łazienkowy wodny. 
 

Grzejnik łazienkowy - 1 szt. 
Zestaw montażowy(śruba ocynkowana z korkiem, nikiel, tuleja, sworzeń, 
słupek) - 4 szt. 
Zawór - 1 szt. 
Klucz 6-kątny - 1 szt. 
Opakowanie (pudło kartonowe, folia polietylenowa, pudełki kartonowe do 
mocowań, folia polietylynowa do mocowań) 1 szt. 
Paszport- 1 szt. 
 
Grzejnik łazienkowy elektryczny. 

 
Grzejnik łazienkowy - 1 szt. 
Zestaw montażowy(śruba ocynkowana z korkiem, nikiel, tuleja, sworzeń, 
słupek) - 4 szt. 
Klucz 6-kątny - 1 szt. 
Opakowanie (pudło kartonowe, folia polietylenowa, pudełki kartonowe do 
mocowań, folia polietylynowa do mocowań) 1 szt. 
Paszport- 1 szt. 
 
 
4. Transport i przechowywanie. 
 
Fabrycznie zapakowany grzejnik można transportować dowolnym rodzajem 
transportu pod warunkiem dotrzymania się ogólnych zasad przewozu 
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ładunków dotyczących danego rodzaja pojazdu. Przechowywanie grzejnika 
musi być w zamkniętym pomieszczeniu z temperaturą od -40ºC do +50ºC. 
 
5. Zalecenia odnośnie montażu. 

 
Montaż grzejnika musi odbywać według technologij, które gwarantują 
hermytyczność podłączenia. Przy instalacji firma montażowa może 
samodzielnie dokonać wyboru narzędzi, w zalezności od miejscia instalacji. W 
celu przedłuższenia terminu ekspluatacji zabronione jest rozmieszczenie 
grzejnika pobliżu żródeł elektromagnetycznych fal, lub rozmieszczenie takich 
żródeł w pobliżu grzejnika. 
 
 
6. Instrukcja montażu. 
 

 
 

Rys. 1 Schemat montażu grzejnika łazienkowego serii Elit. 
 
 
6.1 Rys.1 dla grzejników Elit series 
 
Montaż grejnika lepiej wykonywać z pomocą drugiej osoby. 
 
W poprzednio wymierzony otwór włożyć korek (1), przyłożyć wtyczkę (2) do 
ściany, przymocować wkrętem (3), przyłożyć wtyczkę (4) do stojaka grzejnika i 
przymocować śrubą (5). Włożyć przymocowany do stojaka wtyczkę (4) w 
otwór wtyczki (2), który jest przymocowany do ściany. 
Przymocować bolec (6) za pomocą klucza. Punkt (5) i (6) zalecamy 
wykonywać z Pomocą drugej osoby. 
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Rys. 2 Schemat montażu grzejnika łazienkowego serii Classic lub Zebra. 

 
6.2 Rys.2 dla grzejników Elit series 
 
Montaż grejnika lepiej wykonywać z pomocą drugiej osoby. 
 
W poprzednio wymierzony otwór włożyć korek (1), przyłożyć wtyczkę (2) do 
ściany, przymocować wkrętem (3), przyłożyć wtyczkę (4) do stojaka grzejnika i 
przymocować śrubą (5). Włożyć przymocowany do stojaka wtyczkę (4) w 
otwór wtyczki (2), który jest przymocowany do ściany. 
Przymocować bolec (6) za pomocą klucza. Punkt (5) i (6) zalecamy 
wykonywać z Pomocą drugej osoby. 
 
 
 
7. Gwarancja. 
 
Producent gwarantuje zgodność grzejnika z wymogami nir technicznych nr 
305/2011. Przy dotrzymaniu konsumentem zasad transportu, przechowywania 
i ekspluatacji, zaznaczonych w paszporcie wyrobu, przy dokonaniu montażu 
wyłącznie przez organizacje mającej odpowiednie zezwolenie na wykonanie 
takich prac.  
Przy zakupie grzejnik musi być sprawdzone na brak uszkodzeń 
mechanicznych i kopletność zestawu. Po dokonaniu zakupu reklamacje 
dotyczące uszkodzeń mechanicznych i kompletacji zestawu nie są 
przyjmowane. 
 
8. Serwis. 
 
Ukraina 22400 m.Kalynivka ul.Nezalezhnosti 67 
+38 (0432) 50-80-30, 
+38 (0432) 50-80-31, 
+38 (0432) 80-80-32. 
 


