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Kermi to kompetencja.
Odpręż się – silna marka daje poczucie bezpieczeństwa.
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Kermi oferuje jakość życia, komfort i świeżość. Jest to możliwe 
dzięki know-how bazującemu na 50-letnim doświadczeniu  
specjalistów. Kermi należy do grupy AFG Arbonia-Forster-Group, 
główna siedziba przedsiębiorstwa mieści się w Bawarii. Firma 
zalicza się do wiodących producentów w Europie, zarówno  
w zakresie techniki grzewczej, jak i kabin prysznicowych.  
W fabryce w Plattling zatrudniamy około 1300 wysoko wykwali-
fikowanych pracowników, wykorzystujemy najnowsze rozwiąza-
nia technologiczne, a nasz cel jest jasny: połączyć nowoczesne 
wzornictwo, najwyższą jakość, funkcjonalność, komfort  
i niezawodność w jedną całość. "High Quality. Made in  
Germany." Dla stworzenia przytulnej atmosfery w domu.  
Stawiamy sobie wysokie wymagania dotyczące jakości: od  
doskonałej obsługi klienta aż po jasną strukturę sprzedaży – 
grzejniki Kermi dostępne są tylko u wyspecjalizowanych  
partnerów handlowych z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej.
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Kermi to kompetencja.

Najlepsza forma ciepła.
Indywidualna forma w perfekcyjnej harmonii ze współczesnym 
światem łazienek i nowoczesną architekturą mieszkań.

Kermi to wzornictwo. Z miłości do perfekcyjnych form oraz z przeko-

nania do optymalnego wzornictwa. W ten sposób grzejniki dekora-

cyjne Kermi tworzą najlepsze formy dla ciepła, wykraczające poza 

sztywne konwencje. W kształtach, które na nowo definiują formę 

ciepła. Z oczywistą prostotą lub ekstrawagancką rzeźbą grzejnika. 

Oraz - nie bez powodu - wyróżniane są ważnymi nagrodami podczas 

konkursów wzornictwa. Aby grzejnik podobał się Państwu dzisiaj tak 

samo jak jutro. I pojutrze. 
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Kermi to kompetencja.

Najwyższa jakość, która przekonuje dzień po dniu. 
Istnieje wiele powodów, aby nie godzić się na kompromisy w kwestii jakości.  
Nasz najważniejszy powód: zadowoleni klienci oraz trwałe produkty o przekonującej  
funkcjonalności. 

Kermi to kompetencja. Nie tylko dlatego, że stanowi absolutny priory-

tet podczas wykonywania wszystkich produktów i świadczenia wszel-

kich usług, lecz przede wszystkim dlatego, że dążenie do osiągnięcia 

doskonałej jakości jest głęboko zakorzenione w świadomości naszych 

pracowników. Stanowi ono część codziennych zadań. Poczynając od 

projektowania produktu, poprzez dobór odpowiednich materiałów, 

poddawanie produktów bezwzględnym próbom, a kończąc na 

ścisłej kontroli wyrobu gotowego. Szczegółowo i z pasją po to, aby 

produkty spełniały wszystkie Państwa oczekiwania. Potwierdzają 

to międzynarodowe znaki jakości oraz certyfikacja systemu kontroli 

jakości.
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Kermi to kompetencja.

Ze
rt

ifi
zie

rte
s Managementsystem

ISO 9001 / 14001 / 50001

Znak jakości RAL gwarantem 
najwyższej jakości

Moc cieplna wg normy  
PN EN 442

System zapewniania jakości 
wg PN EN ISO 9001:2008.
System zarządzania  
środowiskowego wg  
PN EN ISO 14001:2004.
System zarządzania energią 
wg PN EN ISO 50001:2011.

Niezawodna jakość 
produktów odpowiadająca 
wymogom normy EN 442
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Kermi to kompetencja.

Innowacja jako zadanie. 
Ciepło i komfort to pradawne potrzeby człowieka. Tym bardziej ważnym jest, aby wychodzić 
im naprzeciw, z wciąż nową energią - w celu jak najlepszego połączenia formy i funkcji. 
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Kermi to innowacja. Czy to w zakresie rewolucyjnej techniki  

energooszczędnej dystrybucji ciepła, czy też nagradzanych pomysłów  

z zakresu wzornictwa dla unikalnej wielofunkcyjności - w firmie  

Kermi innowacyjność posiada długą tradycję, jako ciągły proces  

optymalizacji począwszy od projektu, a skończywszy na montażu  

oraz jako jako inspiracja dla poszukiwania skutecznych rozwiązań 

dla nowych wyzwań. Aby ciepło i komfort nieustannie zapewniały 

Państwu jak najlepsze samopoczucie.

Dogodnie rozplanowane 
podłączenie środkowe i 
kompletnie niewidoczne 
usytuowanie, perfekcyjnie 
zintegrowane pod  
charakterystycznym 
wzorem obejmy.

Estetyczna forma  
perfekcyjnie skrywająca  
elememnty techniczne. 

Otwarte z boku dla 
zapewnienia optymal-

nego komfortu suszenia 
ręczników.

Design, który wyznacza 
trendy w projektowaniu 
grzejników i stanowi nie-
zwykły, charakterystyczny 
element konstrukcji.  
Projekt przemyślany  
w każdym szczególe.

Konsekwentna stylistyka  
i charakterystyczne 

ksztalty w kazdym detalu. 
Pod spodem ukryty,  

niedostrzegalny z 
zewnątrz, innowacyjny 

system mocowania.

Innowacyjny zestaw  
przyłączeniowy x-link 
stanowi idealne ogniwo 
łączące wzornictwo 
dekoracyjnych grzejników 
łazienkowych i ogrzewanie 
podłogowe. Podłącza się 
go bezpośrednio do grzej-
nika łazienkowego, jest on 
zabudowany pod osłoną.

Najwyższa konsekwencja  
w innowacyjnym  

wzornictwie : dynamicznie  
wyłaniające się z po-

wierzchni ściany wieszaki 
zapraszają do odwieszenia 

ręczników.
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Estetyka i komfort.
Grzejniki dekoracyjne Kermi spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.
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Wspaniała możliwość delektowania się ciepłem płynącym  
z pięknych grzejników dekoracyjnych Kermi. Do łazienki, do 
kuchni, do toalety ... I wszędzie tam, gdzie potrzebujecie 
Państwo ciepła i komfortu. Bogata oferta grzejników Kermi 
zawiera idealne rozwiązania dla każdej przestrzeni miesz-
kalnej i sprosta wszelkim wymaganiom natury architekto-
nicznej. Grzejniki pozwalają dowolnie rozmieszczać akcenty 
dekoracyjne, zarówno w nowopowstających wnętrzach  
jak również podczas renowacji budynków. W różnorodnych 
formach w wielu wariantach kolorystycznych dla indywidu-
alnych upodobań. Oraz z gwarancją długotrwałego  
i bezpiecznego użytkowania.
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Ideos

Ideos. O kilka kroków przed innymi.
 W Unikatowe wzornictwo w elementarnej 

konstrukcji.
 W Ideos w wersji standardowej z bocznymi 

przyłączami u dołu.
 W Ideos-V z wbudowanym zaworem  

i przyłączem 50 mm, na boku lub  

w środku dla maksymalnej elastyczności  

i swobody planowania po wykonaniu  

instalacji.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Ideos-E zasilany wyłącznie elektrycznie.

Ideos. Promienny blask, delikatna przejrzystość.
Unikalne wzornictwo w elementarnej konstrukcji.
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Ideos

Informacje techniczne

Standardowa 
wysokość

776, 1151, 1526,  
1901 mm

Wysokość wersji  
z zaworami

758, 1133, 1508,  
1883 mm

Szerokość 508, 758 mm

Głębokość 37 mm

Wydajność grzewcza  
75/65-20°C

262-963 W

Ekstrawaganckie wzornictwo ciepła 

z funkcją dodatkową: harmonijnie 

zintegrowane akcesoria można 

umieszczać dowolnie w systemie 

elementów. Możliwe jest również 

zastosowanie niezwykłych akcentów 

kolorystycznych dzięki koncepcji 

kolorytycznej Kermi.  

(por. również strona 68).

W systemie Ideos-V miejsce 

przyłączenia miejsce podłączenia 

jest ukryte pod grzejnikiem. 

Zintegrowany system zaworów 

przyczynia się do efektywnego 

oszczędzania energii. 
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Ideos

Unikatowe wzornictwo.Również w wersji standardowej,  

wspaniały obiekt grzewczy z widocznymi przyłączami.

Ekstrawaganckie wzornictwo 

ciepła, uzupełnione przez 

eleganckie akcesoria: różne 

rodzaje wieszaków na ręczniki 

można dowolnie montować  

w układzie elips.
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Ideos

Zasilany wyłącznie elek-

trycznie – niezależne ciepło 

przez cały rok: Ideos oraz 

Ideos-V dodatkowo zasilany 

elektrycznie i Ideos-E zasi-

lany wyłącznie elektrycznie. 

Grzejniki wyposażone są 

w nowoczesną, przyjazną 

dla użytkownika technikę 

regulacji.
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Tabeo

Tabeo. Symbioza piękna i komfortu.
 W Krótki czas reakcji dzięki niewielkiej  

pojemności wodnej.
 W Ukryte podłączenie środkowe dla maksymal -

nej elastyczności i swobody planowania  

po wykonaniu instalacji bazowej.
 W Tabeo-V z głowicą termostatyczną na  

praktycznej wysokości.
 W Możliwość podłączenia grzejnika do  

ogrzewania podłogowego x-net przez  

zestaw przyłączeniowy x-link.
 W Piękny kształt wieszaków na ręczniki,  

otwartych z boku, dla wygodnego  

odwieszania ręczników.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Tabeo-E zasilany wyłącznie elektrycznie.

Tabeo. Kiedy przekonująca technologia  
staje się zwykłą formalnością.
Połączenie organicznie płynnych form z purystyczną wręcz prostotą  
wzbogaca tradycyjne, klasyczne i nowoczesne wnętrza. 
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Tabeo

Informacje techniczne

Wysokość
1197, 1437,  

1757 mm 

Szerokość
500, 600,  
750 mm

Głębokość 101 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

646-1266 W

Do Tabeo-V Kermi proponuje zestaw x-link  
do połączenia grzejnika z ogrzewaniem  
podłogowym x-net.  
Jest on montowany bezpośrednio na grzejniku 
i całkowicie skryty pod płaszczyzną grzejnika. 
Perfekcyjna regulacja komfortu cieplnego bez 
konieczności montażu skrzynki przyłączenio-
wej, podłączenia elektrycznego i skompliko-
wanych prac budowlanych.

x-link. Perfekcyjne połączenie grzejników 
dekoracyjnych i ogrzewania podłogowego.

Tabeo-V w każdym pomieszczeniu robi 

dobre wrażenie. Jest przydatny, np. 

jako wieszak na odzież lub ręczniki. 
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Tabeo

A może kochacie Państwo 

kolory? Dzięki dużej powierzchni 

grzewczej Tabeo stworzony jest 

do kształtowania przestrzeni 

poprzez wprowadzenie akcentów 

kolorystycznych. 
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Tabeo

Grzejnik Tabeo z podłączeniem 

środkowym 50 mm, ułatwiają-

cym projektowanie.

Praktyczny: głowica termosta-

tyczna z boku na praktycznej 

wysokości – z lewej lub prawej 

strony.

Zawsze w zasięgu ręki i zawsze 

przyjemnie ciepłe – grzejnik 

Tabeo zadba o ręczniki i odzież.

Z dodatkowym zasilaniem 

elektrycznym lub w całkowicie 

elektrycznej wersji Tabeo-E – 

całkowicie niezależny od systemu 

ogrzewania centralnego grzejnik 

Tabeo przekonuje jako fascynują-

ce źródło ciepła.
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Credo-Duo

Credo-Duo. Zdwojona moc wyjątkowej 

stylistyki grzejnika.
 W Podwójny rząd rurek zapewnia wysoką  

moc cieplną.
 W Podłączenie środkowe dla maksymalnej  

swobody projektowania. 
 W Możliwość podłączenia grzejnika do  

ogrzewania podłogowego x-net przez  

zestaw przyłączeniowy x-link. 
 W Wersja z dodatkowym zasilaniem  

elektrycznym.

Credo-Duo. Konsekwentne wzornictwo przekłada  
się na stabilny sukces.
Wyjątkowe wzornictwo. Podwójnie wydajny. W ten sposób następuje połączenie  
maksymalnej funkcjonalności z wyszukanym wzornictwem. 
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Credo-Duo

Wyjątkowe oblicze ciepła.  

Ponadto wyjątkowo wydajny.  

Połączenie perfekcyjnego  

wyglądu grzejnika z wysoką 

wydajnością rodzi nienaganny 

efekt wizualny. Konekwentne 

wzornictwo również w projek-

towaniu zintegrowanej głowicy 

termostatu. 

Dodatkowa opcja ogrzewania 

elektrycznego gwarantuje 

przyjemne ciepło przez cały rok. 

Zupełnie niezależne od sieci c.o.

Informacje techniczne

Wysokość
1091, 1471,  

1889 mm

Szerokość
471, 621,  
771 mm

Głębokość 81 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

619-1827 W

Do Credo-Duo Kermi proponuje zestaw x-link 
do połączenia grzejnika z ogrzewaniem
podłogowym x-net.  
Jest on montowany bezpośrednio na grzejniku  
i całkowicie niewidoczny dzięki zastosowa-
niu osłony. Perfekcyjna regulacja komfortu 
cieplnego bez konieczności montażu skrzynki 
przyłączeniowej, podłączenia elektrycznego i 
skomplikowanych prac budowlanych.

x-link. Perfekcyjne połączenie grzejników 
dekoracyjnych i ogrzewania podłogowego.
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Credo-Half

Credo-Half. Po prostu piękny  

i pięknie praktyczny.
 W Do wyboru wersja prawa lub lewa.
 W Podłączenie 50 mm dla maksymalnej  

swobody projektowania.
 W Otwarte z boku bloki rurek poprzecznych  

ułatwiają wieszanie ręczników w celu  

ich osuszenia.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Credo-Half-E zasilany wyłącznie  

elektrycznie.
 W Rurki poprzeczne dostępne w wersji  

chromowanej. Osłona pionowa np. ze stali 

szczotkowanej.

Credo-Half. Perfekcja formy i funkcjonalności.
Wyjątkowe wzornictwo. Doskonałe rozwiązania dla uzyskania ciepła,  
które przekonuje pod każdym względem.
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Credo-Half

Informacje techniczne

Wysokość
1086, 1466,  

1884 mm

Szerokość 460, 610 mm

Głębokość 51 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

277-1051 W

Z dodatkowym zasilaniem  

elektrycznym lub jako Credo- 

Half-E zasilany wyłącznie  

elektrycznie. Ciepło przez  

cały rok, również całkowicie 

niezależne od systemu c.o.

Filigranowe rurki poprzeczne 

stanowią pełen wdzięku kontrast 

do płaskiej osłony - idealne do 

wsuwania ręczników z boku. 

Wyjątkowe wzornictwo, wyróżnione ważnymi nagrodami.  

Przejrzysta geometria współgra ze stylem nowoczesnych łazienek.  

Na życzenie wykończenie  

w chromie lub w atrakcyjnej 

kombinacji kolorystycznej  

(porównaj również 65).
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Icaro

Icaro. Lekki i dynamiczny design.
 W Z wbudowanym zaworem i przyłączem  

50 mm ukrytym za osłoną dla większej  

elastyczności projektowania.
 W Kształt rury grzejnika otwartej z boku  

ułatwia wieszanie ręczników.
 W Możliwa jest zmiana strony podłączenia 

grzejnika na lewą lub prawą.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Icaro-E zasilany wyłącznie elektrycznie.
 W Grzejnik dostępny jest również w wersji 

chromowanej.

Icaro. Energiczna dynamika, fascynująca asymetria.
Harmonia dynamiki i lekkości plus wysoka wydajność cieplna.
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Icaro

Informacje techniczne

Wysokość 1446, 1866 mm

Szerokość 400, 600 mm

Głębokość 58 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

311-804 W

Przyjemne ciepło przez cały rok, 

niezależnie od pracy ogrzewania 

centralnego dzięki opcjonalne-

mu zasilaniu elektrycznemu lub 

wyłącznemu zasilaniu elektrycz-

nemu w wersji Icaro-E.

Elegancja w szlachetnej wersji 

chromowanej oraz doskonale 

wykończone powierzchnie 

stanowią wspaniałe akcenty 

dekoracyjne w każdym  

stylowym wnętrzu.

Jeden grzejnik – dwie możliwości. 

Możliwość szybkiej zmiany strony 

podłączenia na lewą lub prawą.

Wyjątkowe wzornictwo połączone  

z praktycznym komfortem.  

Ręczniki można wygodnie zawiesić, 

np. z boku.



26

Diveo

Diveo. Funkcjonalność i komfort.
 W Do wyboru wersja prawa lub lewa.
 W Swoboda projektowania aż do  

zakończenia procesu montażu dzięki  

dostępnym wersjom grzejnikia -  

podłączenia na środku lub z boku.
 W Otwarte z boku bloki rurek poprzecznych 

ułatwiają wieszanie ręczników.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Diveo-E zasilany wyłącznie elektrycznie.
 W Dostępne różne wersje kolorystyczne, 

również w wersji chromowanej.

Diveo. Nowa jakość w Państwa łazience.
Wspaniałe wrażenia dla wszystkich ceniących piękno oraz tych, 
dla których ważny jest stosunek ceny do jakości.
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Diveo

Informacje techniczne

Wysokość
940, 1320,  
1700 mm

Szerokość 450, 600 mm

Głębokość 46 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

244-940 W

Opcjonalnie dostępne grzejniki 

z zasilaniem elektrycznym lub w 

wersji Diveo-E wyłącznie z zasi-

laniem elektrycznym zapewniają 

ciepło przez cały rok - zupełnie 

niezależnie od sieci c.o.

Nowoczesne oblicze ciepła  

oraz przyjazny komfort. Otwarte 

z boku rurki grzewcze nadają 

się idealnie do zawieszania 

ręczników.

Nieograniczona swoboda  

projektowania przestrzeni –  

podłączenia środkowe lub,  

do wyboru, po prawej lub po  

lewej stronie.
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Credo

Credo. Prosty design stworzony  

z myślą o nowoczesnej łazience.
 W Wersja standardowa z bocznymi  

przyłączami u dołu ukrytymi za osłoną.
 W Credo-V z wbudowanym zaworem  

i przyłączem środkowym 50 mm ukrytym  

za osłoną.
 W Możliwość podłączenia grzejnika do  

ogrzewania podłogowego x-net przez  

zestaw przyłączeniowy x-link.
 W Dostępne z dodatkowym, lub w wersji 

Credo-E z wyłącznym, trybem zasilania 

elektrycznego.

Credo. Wzornictwo konsekwentne w każdym szczególe.
Charakterystyczna prostota linii w połączeniu z energetyzującą dynamiką.
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Credo

Informacje techniczne

Standardowa 
wysokość

1094, 1474,  
1892 mm

Wysokość wersja  
z zaworami

1091, 1471,  
1889 mm

Szerokość
471, 621,  
771 mm

Głębokość 35 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

422-1240 W

Credo-V, zintegrowana harmonia –  

od innowacyjnych zawieszeń ściennych po 

kompletnie zintegrowany, energooszczędny 

system zaworów obejmujący głowicę  

termostatyczną.

Do Credo-Uno-V Kermi proponuje zestaw 
x-link do połączenia grzejnika
z ogrzewaniem podłogowym x-net. Jest on 
montowany bezpośrednio na grzejniku
i kompletnie niewidoczny dzięki zastosowa-
nej osłonie. Perfekcyjna regulacja komfortu 
cieplnego bez konieczności montażu skrzynki 
przyłączeniowej, podłączenia elektrycznego i 
skomplikowanych prac budowlanych.

x-link. Perfekcyjne połączenie grzejników 
dekoracyjnych i ogrzewania podłogowego.



Wiersz nagłówka
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Wzornictwo konsekwentne  

w każdym szczególe:  

charakterystyczne, płaskie  

kolektory kontrastujące  

z filigranowymi rurkami  

poprzecznymi. Do całości  

doskonale pasuje elegancka 

głowica termostatyczna.

Credo może więcej: akcesoria 

doskonałej jakości, idealnie 

dopasowane do oszczędnych 

form grzejnika. 
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Credo

Przytulne ciepło przez cały rok,  

całkowicie niezależnie od syste-

mu c.o.: Credo oferuje w wersji 

Ventil und Standard dodatkową 

opcję zasilania elektrycznego

lub wyłącznie z zasilaniem  

elektrycznym w wersji Credo-E.



32

Casteo

Casteo. Proste linie, czysta estetyka.
 W Optymalna swoboda projektowania  

aż do zakończenia montażu dzięki  

podłączeniu środkowemu lub  

opcjonalnemu, z boku lub na środku. 
 W Komfort uzyskany dzięki dużej powierzchni 

do zawieszania np. ręczników.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Casteo-E zasilany wyłącznie elektrycznie.

Casteo. Doskonałe połączenie  
stylu i komfortu.
Ponadczasowy minimalizm oraz surowe linie. Nieograniczona  
satysfakcja z użytkowania przemyślanych projektów.
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Casteo

Informacje techniczne

Wysokość
987, 1261, 1535, 

1809 mm

Szerokość
500, 600,  
750 mm

Głębokość 30 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

438-1065 W

Przyjemne ciepło przez cały czas, 

także niezależnie od systemu  

c.o. – Casteo otrzymacie Państwo 

z dodatkowym zasilaniem 

elekrycznym lub w całkowicie 

elektrycznej wersji Casteo-E.

Przejrzyste linie, geometryczne  

kształty – Casteo nadaje kształt 

pomieszczeniom poprzez formę 

i kolor. Obudowa zaworu i przy-

łącza utrzymana w eleganckiej 

stylistyce całości.

Klasycznie i praktycznie: 

Wyjątkowo duże przestrzenie 

pomiędzy powierzchniami  

grzewczymi oferują wystarczają-

co dużo miejsca do wygodnego 

zawieszenia Państwa ręczników.
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Casteo-D

Casteo-D. Proste linie, czysta estetyka.
 W Łatwa wymiana dzięki podłączeniom  

idealnie dopasowanym do rozstawu  

przyłączy.
 W Głowica termostatyczna na praktycznej 

wysokości.
 W Komfort uzyskany dzięki dużej powierzchni 

do zawieszania np. ręczników.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.

Casteo-D. Odkryjcie Państwo swoją łazienkę na nowo.
Uzyskanie wydajnego oraz nowowczesnego źródła ciepła w łazience jest teraz łatwiejsze  
niż kiedykolwiek. 
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Idelane dopasowanie: rozstaw przyłączeń starych grzejników żeliwnych oraz grzejników 

żeberkowych stalowych pasuje do przyłączeń systemu Casteo-D. Dzięki temu możliwe 

jest wygodne uzyskanie nowoczesnego wnętrza bez przeprowadzania kłopotliwych prac 

budowlanych oraz bez zmiany istniejącego systemu przyłączy rurowych. 

Casteo-D

Idealna odmiana: tam, gdzie 

wcześniej znajdował się po 

prostu grzejnik, Casteo-D nadaje 

całemu wnętrzu niepowtarzalny 

charakter. Również komfortowe 

ciepło w zgodzie z Państwa 

gustem. 

Informacje techniczne

Wysokość
987, 1261, 1535, 

1809 mm

Szerokość
500, 600,  
750 mm

Głębokość 30 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

438-1065 W
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Credo-Uno

Credo-Uno. Klasa w swojej klasie.
 W Wersja standardowa z widocznymi  

przyłączami.
 W Credo-Uno-V z wbudowanym zaworem  

i przyłączem środkowym 50 mm ukrytym  

za osłoną dla maksymalnej swobody  

projektowania.
 W Możliwość podłączenia grzejnika do  

ogrzewania podłogowego x-net przez  

zestaw przyłączeniowy x-link.
 W Wersja z dodatkowym zasilaniem  

elektrycznym.
 W Credo-Uno-E zasilany wyłącznie  

elektrycznie.
 W Dostępne również w wersji chromowanej.

Credo-Uno. Ogrzewanie łazienkowe  
w najlepszym wydaniu.
Wynik celujący za wzornictowo oraz stosunek ceny do jakości.  
A ponadto nieograniczone możliwości harmonijnego wkomponowania  
grzejnika we własnej łazience. 
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Credo-Uno

W dobrej formie aż po detale:  

Wersja z zaworami urzeka ukrytą 

technologią przyłączeń oraz  

perfekcyjnie zintegrowaną  

głowicą termostatyczną. 

Do Credo-Uno-V Kermi proponuje zestaw 
x-link do połączenia grzejnika z ogrzewaniem 
podłogowym x-net. Jest on montowany  
bezpośrednio na grzejniku i całkowicie  
niewidoczny dzięki zastosowaniu osłony.  
Perfekcyjna regulacja komfortu cieplnego  
bez konieczności montażu skrzynki przyłącze-
niowej, podłączenia elektrycznego i skompli-
kowanych prac budowlanych.

x-link. Perfekcyjne połączenie grzejników 
dekoracyjnych i ogrzewania podłogowego.

Credo-Uno Standard:  

grzejnik dostępny jest również  

w wersji chromowanej.

Przejrzyste wzornictwo z indywi-

dualnym akcentem: na przykład 

w modnych odcieniach z inno-

wacyjnej palety kolorów Kermi 

lub z osłonami w kontrastują-

cych kolorach, również w wersji 

chromowanej.

Niezależne ciepło przez cały rok: 

Credo-Uno z opcją dodatkową 

zasilania elektrycznego Credo- 

Uno-E zasilany wyłącznie elek-

trycznie.

Informacje techniczne

Wysokość
789, 1169,  

1473, 1777 mm

Szerokość
490, 640,  
790 mm

Głębokość zabudowy  
Standard

35 mm

Głębokość zabudowy 
Wersje zaworowe

41 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

217-1223 W
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Duett

Duett. Klasyczne ogrzewanie łazienkowe  

o zdwojonej mocy.
 W Prosty, klasyczny, dwurzędowy.
 W Wyższa o 65% moc grzewcza  

w porównaniu do standardowych  

grzejników łazienkowych. 
 W Odpowiedni również do zastosowania 

w instalacjach niskotemperaturowych  

(np. z pompą ciepła). 
 W Praktyczne planowanie – opcjonalnie  

przyłącza boczne lub środkowe.
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.
 W Duett-E zasilany wyłącznie elektrycznie.

Duett. Duża moc cieplna, korzystna cena.
Wzornictwo ogrzewania łazienkowego może być tak piękne.  
A ponadto tak samo wydajne jak atrakcyjne cenowo.
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Duett

Informacje techniczne

Wysokość
1188, 1492,  

1796 mm

Szerokość
484, 634, 784, 

934 mm

Głębokość 74 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

834-2297 W

Dzięki swojej dwurzędowej konstrukcji grzejnik 

Duett dysponuje mocą grzewczą wyższą nawet  

do 65% w porównaniu ze standardowymi  

grzejnikami łazienkowymi.

Wyposażony w podłączenia boczne, oraz  

wyjątkowo praktyczne w fazie projektowania  

i montażu, podłączenie środkowe 50 mm.

Nieprzerwana dostawa ciepła 

i wciąż przyjemnie podgrzane 

ręczniki, również poza sezonem 

grzewczym – a wszystko to 

dzięki grzejnikowi Duett z dodat-

kowym zasilaniem elektrycznym. 

Nowoczesne, wydajne źródło 

ciepła zupełnie niezależne od 

sieci c.o. oferuje grzejnik Duett-E 

zasilany wyłącznie elektrycznie.
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Duett-D

Duett-D. Wygodna zmiana na  

nowoczesne ogrzewanie łazienkowe.
 W Szybka, prosta wymiana dzięki  

zastosowaniu rozstawu przyłączy  

jak w starych grzejnikach żeliwnych.
 W Prosta, klasyczna forma w wersjii  

dwurzędowej.
 W Wyższa o 65% moc grzewcza  

w porównaniu do standardowych  

grzejników łazienkowych.
 W Odpowiedni również do zastosowania 

w instalacjach niskotemperaturowych  

(np. z pompą ciepła).
 W Dostępny również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym.

Duett-D. Prosta wymiana grzejnika.
Szybka, sprawna wymiana grzejnika poprawiająca wydajność oraz wnosząca 
nowoczesny wygląd i możliwość komfortowego podgrzewania ręczników.
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Duett-D

Dzięki grzejnikowi Duett-D można dokonać nowoczesnej zmiany,  

na wydajne źródło ciepła w łazience. Poprzez rozstaw przyłączy 

idelnie pasujący do starych grzejników żeliwnych i płaskich  

powierzchni grzewczych.

Dzięki swojej dwurzędowej konstrukcji grzejnik 

Duett-D dysponuje mocą grzewczą wyższą nawet 

do 65% w porównaniu ze standardowymi  

grzejnikami łazienkowymi.

Informacje techniczne

Wysokość
1188, 1492,  

1796 mm

Szerokość
484, 634, 784, 

934 mm

Głębokość 74 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

834-2297 W



42

Karotherm

Karotherm. Kreatywna technika 

grzewcza do kwadratu.
 W Dostępne wykonanie pionowe,  

poziome lub kwadratowe.
 W Wiele możliwości podłączenia dla 

maksymalnej swobody projektowania.
 W Atrakcyjne akcesoria jak np. różne  

rodzaje wieszaków, także na ręczniki. 
 W Dostępne również z dodatkowym  

lub wyłącznym zasilaniem elektrycznym.

Karotherm. Kreatywny, konsekwentny, transparentny.
Odkryjcie Państwo na nowo wzornictwo grzejników o kultowym statusie.
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Karotherm

Informacje techniczne

Wysokość 300-2497 mm

Szerokość 300-2497 mm

Głębokość  22 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

105-2235 W

Nowa koncepcja wizualna: Wysokiej jakości 

rezultat osiągamy dzięki procesowi produkcji 

najnowszą technologią spawania laserowego.

Grzejniki Karotherm-E zasilane 

wyłącznie elektrycznie, zupeł-

nie niezależne od sieci c.o. lub 

dodatkowe zasilanie elektryczne 

gwarantuje utrzymanie komfor-

towej temperatury także poza 

sezonem grzewczym.
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Pateo

Pateo. Prostota, moc, wydajność.
 W Ponadczasowa, płaska konstrukcja  

z obłymi krawędziami.
 W Wysoka moc grzewcza pozwalająca  

zaspokoić nawet największe  

zapotrzebowanie na ciepło.
 W Optymalnie przystosowany również  

do pracy przy niskich temperaturach  

np. pompy ciepła.
 W Maksymalna wydajność energetyczna  

dzięki nowatorskiej technologii x2.

Pateo. Tak estetyczne jak wydajne.
Wzorowa forma, moc cieplna i wydajność energetyczna.
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Pateo

Informacje techniczne

Wysokość
1525, 1725,  

1925 mm

Szerokość
 500, 600,  
700 mm

Głębokość  66 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

1056-1808 W

Przejrzyste, płaskie wzornictwo  

z łagodnym przejściem pomiędzy 

osłoną przednią i osłonami 

bocznymi wyznacza nowe  

trendy w architekturze wnętrz.

Komfort i coś jeszcze:  

opcjonalny wieszak na  

ręczniki o pięknym kształcie,

z regulowaną wysokością 

montażu.

Indywidualne dopasowanie  

dzięki elastycznym możliwościom 

podłączenia. Np. z podłączeniem 

środkowym jako praktyczne 

rozwiązanie oferujące wysoką 

elastyczność aż do zakończenia 

montażu. 
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Kermi Decor

Kermi Decor Design, który wyznacza 

trendy grzejników rurowych.
 W Duża swoboda projektowania i montażu 

dzięki podłączeniom bocznym ew.  

podłączeniu 50 mm dolnemu lub  

środkowemu, po prawej lub lewej stronie.
 W Wyjątkowa różnorodność wymiarów  

i mocy cieplnej.
 W Doskonały do wszystkich pomieszczeń  

mieszkalnych.
 W Na życzenie również z dodatkowym  

zasilaniem elektrycznym lub zasilany  

wyłącznie elektrycznie.

Kermi Decor. Najwyższa jakość pod względem formy,  
obróbki i funkcjonalności.
Estetyczne, przyciągające uwagę, wyraziste: tak pięknie wygląda dzisiaj ogrzewanie łazienkowe.
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Kermi Decor

Kermi Decor-V ze zintegrowanymi zaworem i przyłączem środkowym 50 mm dla wyjątkowej 

elastyczności podczas projektowania. Możliwość zamówienia podłączenia 50 mm od dołu z 

prawej lub lewej strony.

Informacje techniczne

Wysokość 200-2000 mm

Szerokość 184-2944 mm

Głębokość 32-277 mm

Wydajność grzewcza 
75/65-20°C

73-4268 W

Kermi Decor-S z bocznymi przyłączami. Wyjątkowa różnorodność wymiarów i mocy 

cieplnej.

Zaokrąglony grzejnik rurowy-Design w najpięk-

niejszej formie. Wyjątkowa różnorodność wymia-

rów i mocy cieplnej. Doskonały do wszystkich  

pomieszczeń mieszkalnych. Akcesoria wysokiej 

jakości pomagają utrzymać porządek oraz  

zapewniają zawsze osuszone ręczniki.
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Przegląd oferty

Oferta grzejników dekoracyjnych.

Credo-Uno

Wysokość: 789-1777 mm 
Długość: 490, 640, 790 mm 
Moc cieplna: 217-1223 watów

Duett

Wysokość: 1188-1796 mm 
Długość: 484, 634, 784, 934 mm 
Moc cieplna: 834-2297 watów

Kermi Decor

Wysokość: 200-2000 mm 
Długość: 184-2944 mm 
Moc cieplna: 73-4268 watów

Credo

Wysokość: 1091-1892 mm 
Długość: 471, 621, 771 mm 
Moc cieplna: 422-1240 watów

Casteo

Wysokość: 987-1809 mm 
Długość: 500, 600, 750 mm 
Moc cieplna: 438-1065 watów

Ideos

Wysokość: 758-1901 mm 
Długość: 508, 758 mm 
Moc cieplna: 262-963 watów

Tabeo

Wysokość: 1197-1757 mm 
Długość: 500, 600, 750 mm 
Moc cieplna: 646-1266 watów

Credo-Duo

Wysokość: 1091-1889 mm 
Długość: 471, 621, 771 mm 
Moc cieplna: 619-1827 watów

Credo-Half

Wysokość: 1086-1884 mm 
Długość: 460, 610 mm 
Moc cieplna: 277-1051 watów
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Przegląd oferty

Praca w trybie centralnego ogrze-

wania. Klasyczne przyłącze grzejnika 

domowej instalacji. Dla zapewnienia  

szybkiego, wydajnego źródła ciepła.

Dodatkowe zasilanie elektryczne. 

Możliwość zasilania za pomocą sys-

temu c.o. oraz niezależnie od niego. 

Idealny w okresie przejściowym.

Grzejniki modernizacyjne rozstaw 

przyłączy dokładnie pasujący do 

starych grzejników żeliwnych.  

Prosta wymiana bez kłopotliwych 

prac budowlanych.

Zasilany wyłącznie elektrycznie. 

Komfortowe ciepło bez konieczności 

podłączania do sieci c.o. Idealne 

rozwiązanie wszędzie tam, gdzie nie 

jest dostępna sieć c.o. 

x-link. Wizualnie i technicznie 

przekonujące rozwiązanie dla przy-

łączy do ogrzewania podłogowego 

bezpośrednio do grzejnika. Bez 

kłopotliwych prac budowlanych.

Icaro

Wysokość: 1446, 1866 mm 
Długość: 400, 600 mm 
Moc cieplna: 311-804 watów

Diveo

Wysokość: 940-1700 mm 
Długość: 450, 600 mm 
Moc cieplna: 244-940 watów

Pateo

Wysokość: 1525-1925 mm 
Długość: 500, 600, 700 mm 
Moc cieplna: 1056-1808 watów

Karotherm

Wysokość: 300-2497 mm 
Długość: 300-2497 mm 
Moc cieplna: 105-2235 watów
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Przegląd akcesoriów

Oferta akcesoriów do grzejników dekoracyjnych.

Ideos

Credo-Duo

Credo-Half

Credo

Credo-Uno

Chromowany haczyk na ręczniki Chromowany wieszak na ręczniki Chromowana obręcz na ręczniki

Chromowany haczyk na ręczniki Chromowany wieszak na ręczniki Chromowany wieszak na ręczniki, otwarty

Chromowany haczyk na ręczniki Chromowany wieszak na ręczniki Chromowany wieszak na ręczniki, otwarty

Chromowany haczyk na ręczniki Chromowany wieszak na ręczniki

Diveo

Chromowany haczyk na ręczniki

Chromowany haczyk na ręczniki
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Karotherm

Pateo

Chromowany wieszak na ręczniki, prosty Chromowany uchwyt na ręczniki

Wieszak na ręczniki

Przegląd akcesoriów
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Co należy wiedzieć.
Cenne informacje i wskazówki przed podjęciem właściwej decyzji w kwestii ogrzewania.
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Zapewnienie komfortu wszystkim zmysłom wymaga o wiele  
więcej niż zapewnienie odpowiedniej temperatury. Na przykład 
rozstrzygnięcie kwestii indywidualnego dopasowania do  
gabarytów powierzchni oraz różnorodnych zastosowań:  
podgrzanie ręczników czy całkowite zaspokojenie potrzeby ciepła?  
Podłączenie całkowicie ukryte czy widoczne? Podłączenie stan-
dardowe, dodatkowe zasilanie elektryczne lub wyłączne zasilanie 
elektryczne. Nowe budownictwo czy modernizacja? Wyłącznie  
moc grzewcza czy komfortowa wielofunkcyjność? Na kolejnych 
stronach chcemy przybliżyć Państwu istotne kwestie związane 
z wzornictwem i technologią. Po lekturze będziecie Państwo na 
właściwej drodze do podjęcia decyzji zapewniających komfortowe 
użytkowanie. Szczegóły techniczne objaśni Państwu wykwalifiko-
wany ekspert ds. ogrzewania i kwestii sanitarnych. Przejmie on 
też zadania związane z profesjonalnym dokonaniem pomiarów, 
projektowaniem i montażem. Wszystko to dla osiągnięcia efektu 
nowoczesnego ogrzewania, zapewniającego pozytywne wrażenia 
dla ciała i wzroku. 
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Co należy wiedzieć.

Właściwa moc cieplna.
Jaką funkcję ma spełniać grzejnik: zapewnić komfortowe warunki cieplne  
w pomieszczeniu czy służyć jako wieszak do osuszenia i ogrzania ręczników?  
Jest to zasadnicze pytanie, jakie należy sobie zadać przed wyborem modelu. 

Zasada jest prosta: Im większa powierzchnia grzewcza, tym większa 

moc cieplna – naturalnie przy uwzględnieniu wielkości pomieszcze-

nia. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło polecane są w pierwszej 

kolejności modele o dużej powierzchni, ew. dwurzędowe. jak np. 

Credo-Duo, Duett lub Kermi Decor. Jeżeli chodzi przede wszystkim o 

zapewnienie ciepłych ręczników, każdy model spośród grzejników de-

koracyjnych będzie perfekcyjnym towarzyszem i źródłem ciepła. Warto 

wiedzieć: aby kontrolować koszty ogrzewania, wszystkie modele grzej-

ników Kermi oznaczone literą V dostarczane są z wkładką zaworową. 

Sprawdzona regulacja dla dla efektywnej oszczędności energii.
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Zabrudzone grzejniki mają obniżoną moc 

grzewczą i sprzyjają rozprzestrzenianiu się  

roztoczy domowych. Specjalne akcesoria - 

szczotki do czyszczenia sięgają wygodnie do

każdego miejsca i usuwają brud oraz kurz.
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Co należy wiedzieć.

Rodzaje przyłączy i położenie grzejnika.
Każda łazienka jest niepowtarzalna. Dlatego grzejniki dekoracyjne Kermi  
oferują maksymalną elastyczność podczas instalowania.

Podłączenie. Całkowicie ukryte lub widoczne. 

Firma Kermi stworzyła ujednolicone standardowe podłączenie  

środkowe 50 mm, które gwarantuje Państwu swobodę projektowania  

i decydowania o położeniu grzejnika aż do zakończenia montażu. 

Różne warianty wizualne i technologiczne gwarantują Państwu dodat-

kowy komfort i większe możliwości: i tak np. we wszystkich rodzajach 

grzejników (oprócz Kermi Decor-V) miejsce przyłączenia jest całkowicie 

ukryte pod osłoną lub za grzejnikiem. Absolutnie harmonijnie i konse-

kwentnie. Również klasyczne podłączenie, z prawej lub z lewej strony, 

jest możliwe przy wielu modelach grzejników Kermi. Ukryte przyłącza. 
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Prawidłowy wymiar montażowy dla harmonijnego wyglądu.

Oprócz minimalnego prześwitu wynoszącego 150 mm pomiędzy  

dolną krawędzią grzejnika i podłogą, o harmonijnym wyglądzie  

decyduje wysokość montażu innych elementów w łazience. Dlatego 

grzejnik może zostać umieszczony na wysokości górnej krawędzi  

kabiny prysznicowej, lustra, szafy lub ościeżnicy. Jeżeli w pobliżu nie  

znajdują się żadne odpowiednie linie odniesienia przyjmuje się, 

że właściwa wysokość montażu znajduje się w połowie wysokości 

pomieszczenia. Istotne są przy tym apekty funkcjonalne, jak wygodny 

dostęp do ręczników.

x-link. Perfekcyjne połączenie grzejników dekoracyjnych  

i ogrzewania podłogowego.

Do Tabeo-V, Credo-V, Credo-Duo oraz Credo-Uno-V Kermi proponuje 

zestaw do podłączenia grzejnika x-link z ogrzewaniem podłogowym 

x-net. Jest on montowany bezpośrednio na grzejniku i całkowicie 

ukryty dzięki zastosowaniu osłony. Perfekcyjna regulacja komfortu 

cieplnego bez konieczności montażu skrzynki przyłączeniowej,  

podłączenia elektrycznego i skomplikowanych prac budowlanych.
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Co należy wiedzieć.

Przyjemne i całkowicie niezależne ciepło.  
Dodatkowy lub wyłączny tryb zasilania elektrycznego.
Komfortowe ciepło w łazience - bez konieczności podłączania do sieci c.o.  
Do wyboru dodatkowy lub wyłączny tryb zasilania elektrycznego. 

Prosty sposób na uzyskanie przez Państwa niezależnego ciepła. 

W przypadku standardowego podłączenia do sieci c.o. w większości 

modeli możliwe jest dodatkowe zasilanie elektryczne gwarantujące 

utrzymanie komfortowej temperatury poza sezonem grzewczym oraz 

zawsze przyjemnie ciepłe ręczniki. Natomiast grzejniki w wersji zasila-

nej wyłącznie elektrycznie są zupełnie niezależne od sieci c.o. Grzejniki 

wyposażone są w nowoczesną, przyjazną dla użytkownika technikę 

regulacji. 

Zestaw elektryczny FKS. Wystarczy ustawić żądaną  
temperaturę w pomieszczeniu za pomocą pokrętła na  
grzejniku, elektronicznie regulowana grzałka dostarczy  
przyjemnego ciepła.

Zestaw elektryczny WKS. Zewnętrzny regulator zdalny 
umieszcza się na wysokości zapewniającej wygodną obsługę 
i łączy się z grzałką ułożonym podtynkowo przewodem.

Zestaw elektryczny WFS. Bezprzewodowe połączenie z  
grzałką umożliwia umiejscowienie regulatora w dowolnym 
miejscu. Łatwa regulacja temperatury w pomieszczeniu lub 
funkcja suszenia ręczników. Rozwiązanie to jest szczególnie 
polecane w przypadku renowacji.

Zestaw elektryczny WFC. Na wyświetlaczu LCD można 
w komfortowy sposób ustawić temperaturę w pomieszczeniu 
w danym dniu lub funkcję suszenia ręczników. Inteligentny 
system sterowania zapewnia energooszczędne, komfortowe 
ogrzewanie.
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Co należy wiedzieć.

Dodatkowe zasilanie elektryczne. 

Opcja zapewniająca odpowiednią 

temperaturę również poza okresem 

grzewczym oraz zawsze suche i 

przyjemnie ciepłe ręczniki.

Zasilanie wyłącznie elektryczne.  

Zupełnie niezależne od sieci c.o. 

Rozwiązanie to szczególnie pole-

cane jest do starego budownictwa, 

pozwala oszczędzić czas i koszty ew. 

modernizacji.
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Co należy wiedzieć.

Prosta wymiana podczas modernizacji.
Całkiem nowa łazienka czy też nowy grzejnik - dzięki Kermi z łatwością  
uzyskacie Państwo doskonały efekt przy najmniejszych nakładach. 

Po prostu wymiana na nowoczesną technologię oszczędzania i atrakyjne 

wzornictwo. Ogrzewanie pomieszczeń i podgrzewanie wody to źrodło 

największych rezerw oszczędnościowych. W nowym otoczeniu stare 

grzejniki szybką stają się niepożądanym elementem. Abstrahując od 

tego, że nowoczesna, energooszczędna instalacja grzewcza nie może 

w pełni wykorzystać swoich możliwości bez odpowiednich grzejników. 

Kermi ułatwi to Państwu oferując do szybkiej i sprawnej wymiany dwa 

modele grzejników dekoracyjnych: Casteo-D, Duett-D przewidziane 

specjalnie do modernizacji łazienki (zob. również strona 34 ew. 

40). Dla szybkiej i nieskomplikowanej wymiany – całkowicie bez  

kucia i prac rozbiórkowych.
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A do tego, w połączeniu z Tabeo-V,  
Credo-V, Credo-Duo i Credo-Uno-V, specjalny 
zestaw x-link przyłączeniowy do połączenia  
z ogrzewaniem podłogowym.  
Jest on montowany bezpośrednio na  
grzejniku, całkowicie ukryty dzięki  
zastosowaniu osłony. Bez konieczności  
montażu skrzynki przyłączeniowej  
i skomplikowanych prac budowlanych.

Optymalny do prac modernizacyjnych.  
system cienkowarstwowy x-net C15  
zestaw przyłączeniowy x-link.

Grzejniki do modernizacji firmy 

Kermi przekonują również kom-

fortem użytkowania: na przykład 

poprzez głowicę termostatyczną 

na praktycznej wysokości. 
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Co należy wiedzieć.

Podgrzewanie ręczników.  
Akcesoria.

Czy ogrzewanie to tylko ogrzewanie?  
Nie w przypadku Kermi. Podgrzewacz  
ręczników oraz akcesoria firmy Kermi są 
doskonałym uzupełnieniem komfortu  
użytkowania łazienki, toalety, ale także 
przedpokoju, kuchni czy pomieszczeń 
dziennych. Dzięki klasycznemu wzornictwu  
i wyraźnie rozpoznawalnej funkcjonalności 
wnoszą przyjemny komfort do domu.

Podgrzewanie ręczników – bezpośrednio na czy  

przy grzejniku? 

Przyjemnie ciepłe ręczniki w każdej chwili – komfort, który jest 

oczywisty dla grzejników dekoracyjnych Kermi. Sami zdecydujcie 

Państwo w jakiej formie. Klasycznie dla podgrzania ręczników bez-

pośrednio na grzejniku? Otwarte formy dla wygodnego zawieszania 

ręczników? Lub w eleganckiej wersji z oferty akcesoriów Kermi . 

Podgrzewanie następuje nie na, lecz przed grzejnikiem. Różnica: 

Przy podgrzewaniu bezpośrednio na grzejniku ograniczone jest 

nieco przekazywanie ciepła do pomieszczenia, przy zastosowaniu 

rozwiązania przed grzejnikiem przekazywanie ciepła następuje  

bez zakłóceń.
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Co należy wiedzieć.

Dzięki ofercie atrakcyjnych akcesoriów grzejniki  

dekoracyjne Kermi stają się obiektami wielofunkcyjnymi. 

Grzejniki dekoracyjne Kermi uzupełnia oferta eleganckich  

akcesoriów. Wieszaki, zawieszki i półki o różnych kształtach i  

wariantach powierzchni o doskonałej jakości błyszczą nie tylko  

poprzez swój wygląd, ale dotrzymują wizualnej obietnicy. Dla  

komfortowego porządku w łazience, przedpokoju, kuchni i toalecie.
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Co należy wiedzieć.

Szlachetna i ekskluzywna estetyka.
Wybierzcie Państwo swój indywidualny styl w łazience – w luksusowej  
edycji chromowanej lub w atrakcyjnych kombinacjach kolorystycznych. 

Edycja Chrom. Pełnia blasku dla wymagających. 

Wykonanie w szlachetnym chromie, dostępne dla modeli Credo-Half, Icaro, Diveo, Credo-Uno,  

sprawi, że grzejniki dekoracyjne będą ozdobą każdego wyszukanego pomieszczenia. Zarówno  

modele klasycznie proste jak i nowoczesne. W wykonaniu chromowanym można zamówić cały  

grzejnik lub tylko osłony. Grzejniki mogą być podłączone do centralnego ogrzewania, mogą  

posiadać dodatkowe zasilanie elektryczne lub być zasilane wyłącznie elektrycznie.
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Co należy wiedzieć.

Wykonania dwukolorowe. Mocny kontrast kolorystyczny lub 

idealne dopasowanie grzejnika do otoczenia. 

W przypadku modeli Credo-Half i Credo-Uno Kermi proponuje Państwu 

możliwość połączenia dwóch kolorów metalicznych z bogatej palety 

Kermi. Aby zaakcentować grzejnik lub idealnie dopasować go do 

otoczenia.
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Innowacyjna powłoka  
i nowe - rozwiązania  
kolorystyczne. 
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Świeże barwy ciepła. Grzejniki mogą - ale nie muszą być białe. 
Kermi oferuje Państwu szeroki wybór spośród bogatej koncepcji 
kolorystycznej. Wybierzcie Państwo kolor, który idealnie do  
Was pasuje. Atrakcyjne farby sanitarne, eleganckie metaliczne 
odcienie lub fascynujące połączenia barw. Zaufajcie Państwo 
wytrzymałej powierzchni o długiej żywotności.
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Co należy wiedzieć.

Edycje specjalne

Kolor seryjny

biel, RAL 9016

Świeże barwy ciepła.
Innowacyjna powłoka i nowe rozwiązania kolorystyczne. Podążając z duchem czasu.

biel, RAL 9016 Soft beż bahama Softśnieżnobiały, RAL 9010 Soft

pergamon Soft

manhattan Soft

czarny Soft

błękit egejski SoftEdycja Soft
Szlachetna, matowa po-
wierzchnia z delikatnym, 
jedwabistym efektem Soft.

cytrus Nature purpura Natureoliwka Nature krokus Naturekukurydza Nature

lawenda Nature

Edycja Nature
Podstawowe 

Kolory natury. Świeże 
i wyraziste.

Kolory sanitarne

śnieżnobiały, RAL 9010

beż bahama

manhattan

pergamon

błękit egejski

czarny



Co należy wiedzieć.

solaris Ethno inka Ethno carmina Ethno

terra Ethno

Edycja Ethno
Popularne jak nigdy 
dotąd: ciepłe, soczyste 
kolory egzotycznych 
kultur.

chrom*

Edition Metallic 
Pełen blasku trend retro 
z lat pięćdziesiątych. 
Klasyczne barwy edycji 
Metallic.

Edycja Chrom

grafit Metallic

srebro cyrkonowe Metallic

srebro błyszczące Metallic

brąz matowy Metallic

złoto słoneczne Metallic

miedź klasyczna Metallic

Powłoka chroniąca przed korozją

Istnieje możliwość 
lakierowania grzejników 
w dowolnym kolorze 
z palety RAL CLASSIC. 

Edycje specjalne
W zamówieniu należy 
podać edycję i kolor.

Przykład zamówienia: 
kolor purpurowy,
edycja Nature. 

Ze względów technicznych 
możliwe są odchylenia 
kolorystyczne.

Nowa powłoka antykorozyjna Kermi jest doskonała do stosowania w obszarach podwyższonego narażenia na wilgoć. 
Powłoka lakiernicza dostępna w dowolnym kolorze, o znanej wysokiej jakości Kermi.

*  Tylko dla Credo-Half (kolor grzejnika),  
Icaro, Diveo, Credo-Uno.
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POLSKA

Tel.  +48 (0) 71 354 03 70

Faks  +48 (0) 71 354 04 63

www.kermi.pl

info@kermi.pl

Kompleksowa oferta urządzeń grzewczych  

i sanitarnych Kermi zapewnia zdrowy komfort  

cieplny i niezrównaną przyjemność z kąpieli  

pod prysznicem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie  

www.kermi.pl

Grzejnik płytowy  

therm-x2

Konwektory

Ściany grzewcze

Kabiny prysznicowe

Kermi Decor

Grzejniki  

dekoracyjne


