
S
A

L
O

N
2
0
0
9

212

fo
t.

 P
u

rm
o

d o m o w e  z a p l e c z e  t e c h n i c z n e

niech nas

Dom to nie tylko gustowny wystrój 

i familijny klimat – to tak e ca a

z o ona maszyneria techniczna, której 

zadaniem jest zapewni  g adkie, 

niemal bezobs ugowe funkcjonowanie

domowego organizmu. 

Wytwarzanie i dystrybucja ciep a, 

ch odzenie, a tak e oczyszczanie, 

pocz wszy od powietrza, poprzez 

wod , a  po powierzchnie, meble 

i odzie  – wszystkie te procesy 

wymagaj  odpowiednich urz dze .

zobacz !

Dawniej skrz tnie ukrywane, dzi  coraz mielej anek-

tuj  dzienn  ogólnodost pn  stref  domu: klimaty-

zatory, nawil acze i oczyszczacze powietrza, wentylatory, 

grzejniki, pralki, ba – nawet kot y c.o.! Wynika to ze zmia-

ny tempa i organizacji ycia, która poci ga za sob  zmia-

n  organizacji otaczaj cej nas przestrzeni. Chcemy mie

wszystko na oku i pod r k , dlatego otwieramy pomiesz-

czenia, znosimy podzia y, czymy funkcje... Pochodn

tego stanu rzeczy jest autentyczna, cz sto zaskakuj ca

uroda nowoczesnych urz dze  technicznych; designer-

ski szyk, którym warto si  pochwali .
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1

fot. Brugman

5

1 Salonowa dekadencja. Stalowoszary grzejnik Piano Verti 

Universal z p ask  p yt  przedni  – wysmuk y kszta t, doskonale 

dobrany do wn trza, pozwala zachowa  klimat oszcz dnej

wytworno ci. Szeroko  od 400 do 800 mm, 

wysoko  od 1600 do 2200 mm

2 Tupeciarz. Niewysoki, za to krzykliwy i demonstracyjnie 

pewny siebie. Ale w gruncie rzeczy – ciep y typ. Dobranie 

mocnej barwy mo e by  recept  we wn trzu, w którym 

wymagany jest grzejnik o szczególnie du ej pojemno ci

– je li nie ma jak go ukry , warto go przekornie zaakcentowa .

Dopasowanie w a ciwego koloru to nie problem: do wyboru 

bia y i 200 innych z palety RAL. Metoda malowania gwarantuje 

pow oce trwa o  nowoczesnej karoserii samochodowej, 

gdy  ma ten sam rodowód techniczny   

3 Dyskretny majordomus. Akcesoria dodane do grzejnika 

Vinca uzasadniaj  jego obecno  w samym centrum przedpokoju. 

Dost pny jest w wersji z jednym (VN1) lub dwoma rz dami rurek (VN2); 

mo na te  wybra  wariant z przyspawanymi lamelkami zwi kszaj cymi

moc grzewcz

4 Nowoczesna skamielina. Czarny lub piaskowy grzejnik Geo 

Horizontal wykonany jest z granulatu kamiennego. Unikalno ci materia u

przeciwstawiono prostot  formy, w której jedynym dekoracyjnym detalem 

jest chromowana g owica termostatyczna Jaga Deco. Wygi ta p yta

skrywa elastyczne rurki do pod czenia ciennego. Wysoko  600 mm, 

szeroko : od 1000 do 1800 mm; moc cieplna od 1099 do 2793 W 

5 Charleston zamawiany. Grzejnik o tym tanecznym imieniu to 

prawdziwy produkt na miar : mo na wybiera  spo ród siedmiuset kolo-

rów, a tak e zamówi  pokrycie lakierem antybakteryjnym wzbogaconym 

cz steczkami srebra. Wymiary: wysoko  od 110 do 6000 mm, d ugo

od 2 do 100 eberek (na zamówienie nawet wi cej!). Mo liwe uki – tak e

wielokrotne, ci gi za amane pod k tem oraz konstrukcje wolno stoj ce

fo
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Nowoczesne grzejniki – finezyjne, interesuj ce, pi kne albo zabawne. 

Pokazujemy je dzi  bez kompleksów; dla niektórych warto nawet poszuka

specjalnego miejsca! Na rynku znajdziemy takie, które brawurow  form  i kolorem 

podkre l  nowoczesno  minimalistycznego loftu, ale i takie, w których rytm 

wyszukanych eberek udekoruje wn trze przepe nione nastrojem tradycji. 

artobliwie barwne i szykownie b yszcz ce. Stalowe, kamienne i... drewniane. 

Dowolne.
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6   A urowy pie . Innowacyjny pomys

i technologiczne wyzwanie: „zapukaj 

w drewno”, czyli grzejnik Knockonwood 

w unikalnej drewnianej obudowie, której

temperatura nigdy nie przekracza 43°C; do 

wyboru jeden z dziewi ciu odcieni drewna. 

Sercem konstrukcji jest wymiennik Low-H2O

wykonany z miedzi i aluminium, zapewniaj cy

wietn  wydajno  grzewcz  nawet przy 

bardzo niskich temperaturach zasilania 

oraz doskona  emisj  ciep a

7   Ciep y chwyt. Estetyczna balustrada 

chroni i jednocze nie grzeje: pojedyncze 

odcinki grzejnika mo na czy

w segmenty profilowane pod ró nym k tem

lub formowane w uki

8   Niewidzialne. Du e przeszklenia 

od pod ogi po sufit zapewniaj  nam pi kne

widoki, ale s ród em ch odu we wn trzach.

A e zwykle wielkie okna wstawiamy 

na eksponowanych cianach salonu 

lub jadalni, trudno nam znale  estetyczne 

rozwi zanie problemu. Najskuteczniejszym 

sposobem s  konwektory kana owe,

które umieszcza si  bezpo rednio pod oknem. 

Silny strumie  ogrzanego powietrza staje si

barier  dla zimna i równomiernie 

ogrzewa ca e pomieszczenie. W ofercie 

tak e konwektory z zasilanym elektrycznie 

wentylatorem, zapewniaj ce wi ksz

wydajno  grzewcz  przy niewielkich 

rozmiarach kratki

9   Do ka dego wn trza. Seria Imagination 

autorstwa Wima Segersa, czyli zestaw 

akcesoriów do montowania na zintegrowanym 

z grzejnikiem panelu; znajdzie praktyczne zastosowanie w ró nych

cz ciach domu: w kuchni, azience, przedpokoju. Projektant zadba

te  o mo liwo  wyboru w ród eleganckich i praktycznych materia ów, 

proponuj c po czenie drewna wi ni lub buku z perforowanym 

aluminium i lustrem
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fot. Zehnder

Nowe formy, ale tak e nowe funkcje. Dzi  grzejniki mog  nie tylko 

grza ; te najbardziej pomys owe dziel  przestrze , mebluj  wn trze

wchodz c w rol  pó ek, wieszaków czy luster, zast puj  balustrad

przy schodach... lub po prostu yj  w asnym yciem jako unikalne 

formy przyci gaj ce spojrzenia.
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fot. Bosch Junkers

Zarz dzanie
powietrzem

Dawniej mog o by  ciep e albo wie e

– w domach, ogrzewanych niepoddaj cym

si  regulacji systemem centralnym, trzeciej 

mo liwo ci nie by o. Dzi  powietrze w naszej 

przestrzeni mieszkalnej mo e by  krysta-

licznie czyste, odpowiednio nawil one, 

a tak e komfortowo ciep e. Zadbaj  o to 

nowoczesne inteligentne urz dzenia, cich-

sze i wydajniejsze ni  dawniej, a w dodatku 

ubrane w coraz pi kniejsz  szat  – jak 

wida  i tutaj dotar a wymagaj ca moda.

To dobrze, poniewa  nie wszystko mo na

ukry  w kot owni. Czasem brakuje na to 

miejsca – wtedy kocio  grzewczy wkracza na 

pokoje. Dla klimatyzatorów i nawil aczy 

jedyna w a ciwa lokalizacja to pomieszcze-

nie najintensywniej u ytkowane przez rodzi-

n . Dlatego tak wa na jest ich cicha praca 

i elegancka, atrakcyjna forma zewn trzna.

10   Ma y ambitny. 

Wisz cy kocio  gazowy 

Cerapur Maxx, mimo 

niewielkich rozmiarów (szeroko

50 cm, wysoko  nieca e 95 cm)

jest bardzo wydajny dzi ki

zastosowanej technice kondensacyjnej. 

Kompaktowa obudowa jest estetyczna i funkcjonalna 

– serwisanci doceni atwy dost p do cz ci wymagaj cych

konserwacji. Zakres mocy to 12,2-65 kW lub 14,6-89,5 kW. 

Cena – od ok. 20 000 do ok. 24 000 z

11   Ch odny powiew. Z powodu letnich upa ów klimatyzatory coraz cz ciej goszcz  w naszych 

domach. Mog  to by  urz dzenia stacjonarne lub przeno ne; zalety jednych i drugich czy

w sobie klimatyzator Zibro PX643, wyposa ony w przeno ny zewn trzny zespó  skraplaj cy.

Jest przy tym elegancki i wydajny: och odzi pomieszczenie o kubaturze do 110 m3.

Trzy rodzaje filtrów usun  z ch odzonego powietrza zanieczyszczenia, nieprzyjemne zapachy, 

a tak e 80% py ków i innych alergenów

12   Domowa kuracja. Oczyszczacz powietrza Daikin MC704VM to mile widziany go  w ka dej

rodzinie: nowoczesny fotokatalityczny filtr ma dzia anie antybakteryjne i antywirusowe, eliminuje 

te  roztocza i neutralizuje przykre zapachy. Klimat w pomieszczeniu b dzie jeszcze wie szy

dzi ki wbudowanemu generatorowi jonów ujemnych. Interesuj ce wzornictwo i cicha praca 

wentylatora (emituje tylko 16 dB), to powody, dla których warto 

zaprosi  tego go cia do salonu

13   Zamiast kratki. Nawet najwi kszy rygor aran-

acyjny nie pozwoli nam unikn  widoku wylotów 

kana ów wentylacyjnych. Ich zas anianie jest b -

dem – z tego powodu miewamy z e samopoczu-

cie i cz ciej chorujemy. Lepiej zainstalowa

w otworze mechanizm wentylacyjny. W wentylato-

rze Venucci Silver Steel tradycyjny bia y front 

zast piono eleganck  nak adk  ze srebrnym 

nadrukiem lub t oczeniem. Cena – ok. 415 z

14   Ch ód przynosz ! Przeno ny klimatyzator 

Erkin po yskuje zimnym srebrem (lub z otem,

zale nie od wariantu wyko czenia).

Nowoczesn  eleganck  obudow  wyposa ono

w czytelny panel kontrolny z wy wietlaczem LED. 

Dodatkowa wygoda to przycisk Auto Restart oraz 

funkcja u pienia. Zu ycie energii niewielkie, 

za to wydajno  wysoka
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O wydajno ci domowego systemu „zarz dzania” powie-

trzem decyduje nie tylko sprawno  urz dze . Najbardziej 

nawet ekonomiczny kocio  czy klimatyzator, pozbawiony 

skutecznej regulacji, nie zapewni nam oczekiwanych 

oszcz dno ci. Dlatego warto inwestowa  w dobrej jako ci

czujniki temperatury (wewn trzne i zewn trzne), automa-

tyk  pogodow , regulatory i programatory. Ca y ten 

osprz t pozwoli idealnie dostosowa  prac  urz dze  do 

zmiennych potrzeb; powietrze b dzie ogrzane lub sch o-

dzone wtedy, kiedy jeste my w domu, a ciep a woda pop ynie

z kranu tylko wówczas, gdy jej potrzebujemy.   

Najnowsze zdobycze technologiczne pozwalaj  sterowa

urz dzeniami najwygodniej, bo na odleg o . Zdalne regulato-

ry w postaci pilotów lub niewielkich konsoli mog  wspó praco-

wa  z podgrzewaczami wody (a), kot ami grzewczymi (b),

klimatyzatorami czy domowymi uk adami solarnymi, zapewnia-

j c im efektywne funkcjonowanie, a nam – wygod .
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15 – 17   Po nitce do k bka. Tak mo na

by scharakteryzowa  struktur  systemu 

centralnego odkurzania Beam, w którym 

wszystkie drogi prowadz  do wydajnej 

jednostki centralnej, ukrytej np. w gara u lub kot owni.

Mocne silniki, 3-stopniowa turbina i skuteczna 

filtracja zapewniaj  wyj tkow  efektywno  odkurzania. 

Wielk  zalet  systemu jest mo liwo  dowolnego 

kompletowania zestawów sprz taj cych – dzi ki temu nie 

ci gn c za sob  ci kiego odkurzacza oczy cimy skutecznie 

ka dy k t i powierzchni . Dodatkowe wyposa enie nie jest 

kosztowne: komplet szczotek do ma ych elementów, doskonale 

nadaj cy si  do odkurzania np. sprz tu elektronicznego, 

kosztuje ok. 50 z , a za miote k  do kurzu z dodatkiem antyelektrostatyku oraz wysuwanym teleskopem u atwiaj cym np. ci ganie paj czyn

i czyszczenie yrandoli, zap acimy ok. 150 z

18   Jak w lesie. Powietrze wylotowe czystsze ni  zasysane z pomieszczenia? To mo liwe z odkurzaczami Karcher z serii VC6. Ka dy z modeli 

wyposa ono w bardzo wydajny system filtracji; filtr Hepa 12 oraz filtr silnika zatrzymuj  nawet najdrobniejsze cz stki alergenów oraz uwalniany 

w silniku py  w glowy. W standardzie: ssawka do czyszczenia mebli tapicerowanych i szczelin, szczotka do mebli oraz teleskopowa rura ss ca

19   Specjalistki w czerni. Pralka i suszarka kondensacyjna z ekskluzywnej serii blackEdition pokryte s  eleganckim lakierem piano black. 

Pracuj  cicho (poziom ha asu prania 54 dB) i ekonomicznie, s  zabezpieczone przed otworzeniem przez dzieci i wyposa one w czytelne 

wy wietlacze. Pranie i suszenie jest czynno ci  w pe ni zautomatyzowan , która mo na zaprogramowa  w najdrobniejszych szczegó ach.

Oba urz dzenia troskliwie obchodz  si  z materia ami; perfekcyjna piel gnacja tkanin w programie Dessous zyska a im rekomendacj

firmy Triumph produkuj cej modn  i eleganck  bielizn

20   Technologia przysz o ci. Rzadziej 

prane ubrania mog  by  czystsze ni

dot d! Ten zaskakuj cy efekt zapewnia 

pralka WD7101CKC z systemem AirWash, 

w którym bakterie, mikroby, alergeny 

i przykre zapachy usuwane s  dzi ki

wykorzystaniu fizycznej si y gor cego

powietrza. W ten sposób zdezynfekujemy 

te  ko dry, poduszki, a nawet dzieci ce

pluszaki. Ograniczenie zu ycia detergen-

tów i wody przed u a ywotno  ubra

i pozwala ochroni  ich kolory. Równie 

d ugowieczna jest sama pralka, w której 

grza k  stalow  zast piono trwalsz ,

ceramiczn . A w wi niowej obudowie 

jest jej bardzo do twarzy

Ekipa
czy cicieli

Sprz tanie, czyszczenie, pranie – to 

nasze „eksploatacyjne z o konieczne”. 

Skoro nie da si  go unikn , warto je 

polubi . Pomagaj  w tym nowoczesne 

urz dzenia: wygodne, atwe w obs u-

dze, uniwersalne i wielozadaniowe. 

Najnowszy sprz t AGD jest nie tylko funk-

cjonalny; miewa pami  i inteligencj ,

b yszczy niebanaln  urod , s owem

– idea ! Z tak  pomoc  doprowadze-

nie domu i jego zawarto ci do stanu 

wysokiego po ysku mo e by  tylko 

przyjemno ci .
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