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Marka GAVIA zarezerwowana jest dziś wyłącznie dla grzejnika
aluminiowego. Odpowiednia konstrukcja oraz zastosowane materiały
najwyższej jakości sprawiają, że grzejniki aluminiowe marki GAVIA
cechują się niezwykle korzystnymi dla użytkownika parametrami. Warto
podkreślić chociażby efektywność grzewczą. Ze względu na małą masę
jednostkową i świetną przewodność cieplną aluminium, grzejniki bardzo
szybko się nagrzewają: nawet kilka razy szybciej niż ich odpowiedniki
wykonane ze stali lub żeliwa.
Na ich doskonałą efektywność wpływ mają również specjalnie
ukształtowane wyloty powietrza. Ich konstrukcja kieruje ogrzane
powietrze bezpośrednio do środka pomieszczenia, a nie w górę
odbijając je od parapetu.
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Grzejniki GAVIA są produkowane z uwzględnieniem stosowania ich
w każdej instalacji: stalowej, tworzywowej, a także miedzianej. Już
na etapie wczesnej produkcji poddawane są procesom nanoszenia
izolacyjnych powłok ochronnych. Poprzez nałożenie powłoki cyrkonowej
i anaforetycznej, grzejniki są skutecznie zabezpieczone przed korozją
galwaniczną i elektrochemiczną, mogą z powodzeniem współpracować
z instalacją miedzianą.
Seria grzejników aluminiowych GAVIA to gwarancja jakości
i niezawodności. Produkty objęte są 15-letnią gwarancją
i są specyﬁkowane na wysokie ciśnienie robocze – 16 barów.
Co ważne, grzejniki GAVIA są projektowane i produkowane w Polsce.
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OGRZEWANIE • Grzejniki aluminiowe

GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM
Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub
miedzi.
Wydajność cieplna grzejnika dla Δt=60°C:
- 1098 W - dla modelu Gavia 35,
- 1488 W - dla modelu Gavia 50 Plus.
Dopuszczalne ciśnienie w instalacji:
- maks. 1,6 MPa (16 bar) - dla modelu Gavia 35,
- maks. 1,6 MPa (16 bar) - dla modelu Gavia 50 Plus.
Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks. 95°C.
Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami
grzejnika.

Kod

Nazwa

Gr. Cena netto

S204795-100-44 Grzejnik aluminiowy Gavia 35 - 10 elementowy

428,00 PLN

S204793-100-44 Grzejnik aluminiowy Gavia 50 Plus - 10 elementowy

459,00 PLN

GRZEJNIKI ALUMINIOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM
Grzejnik aluminiowy przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu zamkniętego i otwartego, wykonanych ze stali, PCV lub
miedzi.
Wydajność cieplna grzejnika dla Δt=60°C: 139,4 W (dla jednego elementu); dla Δt=50°C:
110,2 W (dla jednego elementu).
Dopuszczalne ciśnienie w instalacji - maks. 1,6 MPa (16 bar).
Dopuszczalna temperatura środka grzewczego - maks. 95°C.
Gwarancja - 15 lat. Ochrona ubezpieczeniowa OC od szkód spowodowanych wadami
grzejnika.

Kod

Nazwa

S204793-101-44 Grzejnik aluminiowy Gavia 50/D - 10 elementowy

Gr. Cena netto
651,00 PLN

ELEMENTY GRZEJNIKOWE GAVIA Z PODŁĄCZENIEM DOLNYM
Dostępne są grzejniki Gavia z dolnym podłączeniem o standardowych rozstawach 500
i 350 mm. KFA Armatura oferuje uniwersalne przyłącza krzyżowe proste lub kątowe
o rozstawie 50 mm. Rozwiązania te są zastrzeżone przez producenta w Urzędzie
Patentowym.
Co bardzo ważne istnieje możliwość montażu członów zasilających z prawej lub lewej
strony grzejnika. W ten sposób można komfortowo dopasować grzejnik do każdego
pomieszczenia.

Kod

Nazwa

Gr. Cena netto

Element lewy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem
S204878-402-44
przyłączeniowym kątowym [50x50]

248,00 PLN

Element prawy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem
S204878-401-44
przyłączeniowym kątowym [50x50]

248,00 PLN

S204878-302-44

Element lewy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem
przyłączeniowym prostym [50x50]

248,00 PLN

S204878-301-44

Element prawy grzejnika Gavia 50/D z dolnym zasilaniem krzyżowym z zespołem
przyłączeniowym prostym [50x50]

248,00 PLN
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Pierwsze w Polsce konsorcjum hurtowni instalacyjnych
www.gavia.pl

www.ik.pl

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Podane ceny są cenami katalogowymi netto,
aktualnymi od dnia 01 marca 2022 r. Instal-Konsorcjum Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez wcześniejszego uprzedzenia.
Aktualne ceny dostępne są na stronie www.ik.pl.

