Od czego zacząć ?
Przystępując do wyboru należy pamiętać o tym że grzejnik łazienkowy zaprojektowano po to aby swoją konstrukcją
spełniał dwie podstawowe funkcje: generował ciepło oraz pełnił funkcje podręcznej suszarki. Są to najważniejsze
aspekty które od wielu lat towarzyszą nam w poszerzaniu asortymentu o kolejne funkcjonalne produkty mające na
celu zadowolić najbardziej wymagających. Coraz częściej podstawowym kryterium wyboru staje się aspekt wizualny.
W dobie różnorodności konstrukcji a także kolorów nadanie odpowiedniego wyglądu przy zachowaniu
podstawowych właściwości grzewczych jest elementem nieodzownym.
Firma Heniks chcąc sprostać wszelakim wyzwaniom daje klientom możliwość swobodnego operowania kształtem
grzejnika, wysokości, szerokości oraz koloru (Paleta RAL). Poszerzony asortyment wyrobów hutniczych
przeznaczonych do konstrukcji sprawia, że twój pomysł oraz projekt aranżacji wnętrza może stać się
rzeczywistością.

Dobór odpowiedniej mocy ?
Dobór odpowiedniej mocy grzejnika zależy od wielkości pomieszczenia oraz warunków w nim panujących.
-W przypadku pomieszczeń dobrze izolowanych możemy przyjąć wartość w przedziale 100-120 W/m2
-Natomiast przypadku pomieszczeń słabiej izolowanych minimalne wartości wyniosą od 120-170 W/m2.

Kształt, podłącz oraz akcesoria ?
Typ grzejnika:
Wybór odpowiedniego grzejnika to spory problem gdyż na rynku istnieje wiele modeli które swoim wyglądem
przyciągają uwagę ale nie do końca spełniają pokładaną rolę jako jednostka wiodąca. Grzejnik łazienkowy przede
wszystkim powinien zostać wykorzystany jako dodatkowe źródło ogrzewania w twoim pomieszczeniu. Dlatego aby
zapobiec poczuciu dyskomfortu i poczuciu zimna należy wcześniej zaopatrzyć się grzejnik wolnostojący nie
spełniający roli suszarki lub ogrzewanie podłogowe jako osobna niezależna od grzejnika łazienkowego jednostka
grzewcza.

Podłącz:
Drugim bardzo ważnym czynnikiem na który warto zwrócić uwagę to rodzaj podłącza. Na rynku istnieje wiele różnych
typów podłączeń oraz zaworów które wymuszają system podłączeń. Jest to przedział zaczynający się od 50mm. Jako
producent o wieloletnim doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać każdą jedną szerokość podłącza na życzenie
klienta.
Rodzaje podłącza:

*D - dolny ( określone przez producenta)
*C - centralny (50 mm lub 195mm)
*V - (50 mm lewe lub prawe)
*B - boczny ( lewe lub prawe)
*K - krzyżowy 1)

1)

Bardzo często podczas przeróbki starego typu instalacji możemy spotkać podłącz boczny oraz krzyżowy który
również idealnie współpracuje z produktami firmy Heniks. W przypadku montażu grzejnika w tego typu instalacji
zaleca się konsultacje z pracownikiem firmy w celu zbadania poprawności oraz kierunków cyrkulacji ciepłej wody tak
aby wykorzystać w całości pokładaną w grzejniku moc grzewczą.

Na rynku występuje wiele zaworów podłączeniowych które bez najmniejszego problemu można wkomponować w
instalacje oraz estetycznie połączyć razem z grzejnikiem łazienkowym. Klient ma swobodę w doborze odpowiedniego
spełniającego jego wymagania pod względem kształtu oraz barwy dlatego też polecamy usługę w której jesteśmy w
stanie sparować kolor zaworu wraz z grzejnikiem.
Ciekawym sposobem podłączenia grzejnika i coraz bardziej popularnym na rynku jest gotowy zawór dwudrożny który
może zostać bez problemu podłączony od dołu w lewej lub prawej komorze grzejnika. Spełnia on role wyłącznej
jednostki odpowiedzialnej za zasilanie oraz powrót. Jest to dość estetyczna opcja która niestety wymaga
dodatkowego wkładu finansowego.
Na naszym rynku istnieje wiele zaworów których cena waha się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych w
zależności od rodzaju materiału z jakiego został wykonany, koloru oraz dodatkowych udogodnień taki jak np. głowica
termostatyczna.
Polecane akcesoria:
Każdy grzejnik łazienkowy wyprodukowany przez firmie Heniks można wyposażyć w dodatkowe akcesoria które
sprawią że każdy nasz produkt stanie się wielofunkcyjnym narzędziem użytku codziennego, które świetnie sprawdzi
się w każdym pomieszczeniu w którym zostanie zamontowany.
Najbardziej polecanymi dodatkami przez naszą firmę nad którymi warto zastanowić się podczas montażu
grzejnika to:
- głowica termostatyczna która dopasuje najbardziej odpowiednią dla ciebie temperaturę.
- grzałka elektryczna która świetnie sprawuje się szczególnie w okresach przejściowych takich jak wiosna oraz jesień
w których niekoniecznie chcemy korzystać z instalacji centralnego ogrzewania.
- wieszaki grzejnikowe które sprawią że osuszanie np. ręcznika stanie się jeszcze bardziej wygodne.

Firma Heniks to profesjonalny i kreatywny zespół, który pomoże w doborze odpowiedniego produktu. Jako
producent chcemy sprostać oczekiwaniom przyszłych oraz teraźniejszych klientów. Jesteśmy w stanie wykonać
dowolny model grzejnika łazienkowego niezależnie od wyglądu, rozmiaru oraz koloru. Służymy pomocą oraz
zapraszamy do kontaktu.

