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nagrzewnice elektryczne 
 

 
  

Termowentylator pionowo-poziomy 
2000W 

 
230V, termostat, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, płynna regulacja 
temperatury, nawiewy: chłodmy, ciepły, 

gorący 
 

CENA: 44 zł netto 

Termowentylator ceramiczny  
PTC 1800W 

 
230V, termostat, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, 
ceramiczny element grzejny, płynna 

regulacja temperatury, nawiewy: 
chłodny, ciepły, gorący 

 

CENA: 69 zł netto 

Termowentylator ceramiczny PTC 
1500W biało-srebrny z oscylacją 

 
230V, termostat, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, 
ceramiczny element grzejny, oscylacja, 
płynna regulacja temperatury, nawiewy: 

chłodny, ciepły, gorący 
 

CENA: 75 zł netto 

 
  

Termowentylator ceramiczny  
PTC 1800W z oscylacją 

 
230V, termostat, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, wyłącznik przechyleniowy, 
ceramiczny element grzejny, oscylacja, 

nawiewy: chłodny, ciepły, gorący 
 

CENA: 81 zł netto 

Grzejnik olejowy 2000W  
+ nawiew 500W 

 
230V, termostat, nawiew, zabezpieczenie 

przed przegrzaniem, wyłącznik 
przechyleniowy, 9 żeber, regulacja 

temperatury, 3 moce grzewcze 
 

CENA: 192 zł netto 

Grzejnik olejowy 2000W LCD 
 

230V, termostat, nawiew, zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, wyłącznik 

przechyleniowy, 9 żeber, elektroniczna 
regulacja temperatury, 3 moce grzewcze 

 

CENA: 200 zł netto 

  

 

Grzejnik konwektorowy  
2000W Turbo 

 
230V, termostat, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, nawiew, regulacja 
temperatury, 3 moce grzewcze 

 

CENA: 89 zł netto 

Grzejnik konwektorowy  
2000W Super Turbo 

 
230V, termostat, zabezpieczenie przed 

przegrzaniem, nawiew, regulacja 
temperatury, 3 moce grzewcze 

 

CENA: 106 zł netto 
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nagrzewnice elektryczne 
 

   

Nagrzewnica elektryczna 2 kW 
 

Moc 1000W/2000W, 230V, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 400 m3/h 

 

CENA: 113 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 3,3 kW 
 

Moc 2000W/3000W, 230V, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 410 m3/h 

 

CENA: 143 zł netto  

Nagrzewnica elektryczna 5 kW 
 

Moc 2500W/5000W, 400V, termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 730 m3/h 

 

CENA: 261 zł netto 

   

Nagrzewnica elektryczna 9 kW 
 

Moc 1000W/2000W, 400V, termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 790 m3/h 

 

CENA: 370 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 3,3 kW 
 

Moc 1650W/3300W, 230V, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 250 m3/h 

 

CENA: 147 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 5 kW 
 

Moc 2500W/5000W, 400V, termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 300 m3/h 

 

CENA: 260 zł netto 

 
 

[brak zdjęcia] 

Nagrzewnica elektryczna 9 kW 
 

Moc 4500W/9000W, 400V, termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 708 m3/h 

 

CENA: 360 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 15 kW 
 

Moc 5kW/10kW/15kW, 400V, termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 1292 m3/h 

 

CENA: 598 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 22 kW 
 

Moc 4kW/11kW/22kW, 400V, termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

płynna regulacja temperatury, przepływ 
powietrza 2867 m3/h 

 

CENA: 885 zł netto 
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promienniki 

 
 

 

 

 

Promiennik 1500 W 
 

230V, temperatura barwowa 2500oK, klasa ochrony IP54, 
trwałość lampy 5000 godzin, długość przewody 1,8m, 

dostępny żarnik w sprzedaży 
 

- aluminowa obudowa 
- włącznik sznurkowy 
- lampa z żarnikiem wolframowym 
- montaż ścienny, śruby w zestawie 
- bezpośrednie odczucie ciepła 
- brak strat energii w postaci ogrzewanego powietrza 

 

CENA: 220 zł netto 

 

 

Promiennik 2000 W z pilotem 
 

230V, temperatura barwowa 2500oK, klasa ochrony IP54, 
trwałość lampy 5000 godzin, długość przewody 1,8m, 

dostępny żarnik w sprzedaży 
 

- aluminowa obudowa 
- panel sterujący 
- włącznik on/off 
- pilot zdalnego sterowania 
- lampa z żarnikiem wolframowym 
- montaż ścienny, śruby w zestawie 
- bezpośrednie odczucie ciepła 
- brak strat energii w postaci ogrzewanego powietrza 

 

CENA: 280 zł netto 

Promiennik 2000 W na statywie z pilotem 
 

230V, temperatura barwowa 2500oK, klasa ochrony IP54, 
trwałość lampy 5000 godzin, długość przewody 1,8m, 

dostępny żarnik w sprzedaży 

 
- aluminowa obudowa 
- statyw ze stali nierdzewnej 
- panel sterujący 
- włącznik on/off 
- pilot zdalnego sterowania 
- lampa z żarnikiem wolframowym 
- montaż ścienny, śruby w zestawie 
- bezpośrednie odczucie ciepła 
- brak strat energii w postaci ogrzewanego powietrza 

 

CENA: 450 zł netto 

 
 

 

Żarówka do promiennika podczerwieni 
 

dwa modele, dla promienników 1500W oraz 2000W 
 

CENA 1,5 kW: 86 zł netto  

CENA 2,0 kW: 95 zł netto 
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nagrzewnice gazowe 

 

 

Promiennik na butlę 4,6 kW 
 

maksymalne zużycie paliwa 340 g/h, 
przewód gazowy 0,5m, w zestawie 

reduktor 
 

CENA: 125 zł netto 

 

   

Nagrzewnica gazowa 15 kW 
 
Max zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ 

powietrza 300 m3/h, w zestawie reduktor 
0,3 bar, wąż 1,5m 

 

CENA: 269 zł netto 

 
Nagrzewnica gazowa z regulacją  

7-15 kW 
 
Max zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ 
powietrza 140-300 m3/h, w zestawie 

reduktor 0,7 bar, wąż 1,5m 

 

CENA: 305 zł netto 

 
Nagrzewnica gazowa z regulacją  

12-30 kW 
 
Max zużycie paliwa 1,07 kg/h, przepływ 
powietrza 440-600 m3/h, w zestawie 

reduktor 0,7 bar, wąż 1,5m 

 

CENA: 437 zł netto 

 
  

Nagrzewnica elektryczna 18-30 kW 
 

Max zużycie paliwa 2,18 kg/h, przepływ 
powietrza 650 m3/h, w zestawie reduktor 

0,7 bar, wąż 1,5m 
 

CENA: 476 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 30-50 kW 
 

Max zużycie paliwa 3,63 kg/h, przepływ 
powietrza 650 m3/h, w zestawie reduktor 

1,5 bar, wąż 1,5m 
 

CENA: 557 zł netto 

Nagrzewnica elektryczna 
20 / 25 / 28,5 kW 

 
Max zużycie paliwa 1,5-2 kg/h, przepływ 

powietrza 680 m3/h, powierzchnia 
grzania 232 m2 

 

CENA: 734 zł netto 
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nagrzewnice olejowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODEL DED9950 DED9950A DED9951A DED9952 DED9953A 

MOC 20 kW 20 kW 20 kW 30 kW 37 kW 

ZUŻYCIE PALIWA 

KG/H 
1,65 kg/h 1,9 kg/h 1,65 kg/h 2,4 kg/h 3,6 kg/h 

PRZEPŁYW 

POWIETRZA 

M3/H 
365 m3/h 450 m3/h 550 m3/h 720 m3/h 750 m3/h 

ZBIORNIK 19 l 19 l 19 l 38 l 38 l 

REGULACJA 

TEMPERATURY 
+ + + + + 

WYŚWIETLACZ - + + + + 

TERMOSTAT - - - - - 

KOŁA DO JAZDY - + + + + 

INNE obudowa czarna obudowa czarna obudowa czerwona obudowa czerwona obudowa czarna 

CENA NETTO 775 zł 920 zł 893 zł 961 zł 1035 zł 

 

MODEL DED9954A DED9964T DED9964AT DED9955TK DED9956TK 

MOC 40 kW 50 kW 51 kW 30 kW 50 kW 

ZUŻYCIE PALIWA 3,8 kg/h 4,0 kg/h 4,8 kg/h 2,4 kg/h 4,0 kg/h 

PRZEPŁYW 

POWIETRZA 
750 m3/h 1100 m3/h 1100 m3/h 780 m3/h 2000 m3/h 

ZBIORNIK 38 l 56 l 50 l 56 l 69 l 

REGULACJA 

TEMPERATURY 
+ + + + + 

WYŚWIETLACZ + 
temp. mierzona i zadana 

+ 
temp. mierzona i zadana 

+ + 
temp. mierzona i zadana 

+ 
temp. mierzona i zadana 

TERMOSTAT - - - + + 

KOŁA DO JAZDY + + + + + 

INNE obudowa czarna obudowa czerwona obudowa czarna 
obudowa czerwona 

z odprowadzaniem 

spalin 

obudowa czerwona 

z odprowadzaniem 

spalin 

CENA NETTO 1136 zł 1360 zł 1370 zł 2518 zł 3474 zł 

 


