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Jaga Knockonwood - kolor standardowy
Grzejnik Knockonwood  jest ambitnym, zadziwiającym, innowacyjnym i kuszącym projektem. Nie jest wykonany ze stali
lecz z drewna. Prosty, łagodny i ciepły grzejnik Knockonwood imponuje swoją skromnością. Sercem tego grzejnika jest
element grzejny Low-H2O, zapewniający najlepszą emisję ciepła.
Obudowa: 
- drewniana obudowa grzejnika wykończona jest poliuretanowym, odpornym na zarysowania lakierem o połysku 40% 
- całość dopełniają metalowe elementy w strukturalnym kolorze szarym 001
- korpus zaworu i podłączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika 
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4 
- dostępna w 9 kolorach drewna (kolor standardowy - Oak Natural 700 oraz Zebrano Natural 740)
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła
Wymiennik ciepła Low-H2O: 
- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny 
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów 
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się
elementów 
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika 
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania 
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji 
- grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem
- 30 lat gwarancji na wymiennik ciepła
Standardowa dostawa 
- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, odpowietrznik kolanko lub przedłuzony
1/8&HASH39;&HASH39; i korek 1/2&HASH39;&HASH39; 
- jednoczęściowa kompletnie zamontowana obudowa, wykonana ze sklejki wysokiej jakości wraz z panelami bocznymi
w kolorze 001 oraz zaślepką w kolorze srebrnym
Wyposażenie opcjonalne:

zawory podłączeniowe●

głowice termostatyczne●

złączki zaciskowe●

wieszak na ręczniki●

W cenie grzejnika nie zawiera się cena zestawu podłączeniowego z głowicą.
Dla produktów o długości powyżej 240 cm prosimy o kontakt w celu złożenia zamówienia indywidualnego.
Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta. W przypadku koloru niestandardowego prosimy
o kontakt. 


