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CONNECTE

Owoc poszukiwań
absolutnego piękna i komfortu

Jest syntezą doświadczeń emocjonalnych w łazience.
Nowy wymiar czystości dźwięku.

• niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy,
• cyfrowy termostat temperatury,
– 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C, ANTYZAMARZANIE 7°C,
EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 1-4°C),
– 5 trybów pracy: AUTO, MANUAL, BOOST, SUSZENIE, VENTILO (logo ręka)
– amplituda <0,1°C,
– tolerancja <1,5°C,
– pokrętło regulacji temperatury KOMFORT,
– możliwość tworzenia programu dla danego dnia tygodnia,
– wbudowany kalendarz i zegar,

• z SELSIUM możesz słuchać
swojej ulubionej muzyki
przez telefon

• ABSENCE – program planowania nieobecności użytkowników,
• BOOST – praca z maksymalną mocą w czasie od 5 min. do 2 godz.,
• CONNECTE – zdalna komunikacja pomiędzy urządzeniami,
• COZYTOUCH – system sterowania poprzez aplikację mobilną,
• AUDIO – możliwość słuchania muzyki ze smartfonu przez Bluetooth
(audio-system firmy CABASSE),

dostępne modele

• SUSZENIE – umożliwia suszenie ręczników
każdego dnia tygodnia o tej samej porze,
• SWEET CONTROL – system detekcji otwartych okien, obecność
ludzi oraz zwierzą,
• VENTILO – wbudowany wentylator o mocy 1000 W
wyposażony w siatkowy filtr powietrza (logo),
• wieszak na szlafrok lub ręcznik,
• przycisk włącz/wyłącz urządzenie,
• blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi,

1750 W

1750 W

• tylne podświetlenie urządzenia LED,
• obudowa – stal wysokogatunkowa (ST 321),
• bezpiecznik termiczny załączany automatycznie,
• uchwyty mocujące urządzenie do ściany (możliwość
montażu prawostronnego*),
• kolor biała perła +szary (RAL 9010 +RAL 7047,
lakier epoxy-polyester)
• kolor czarna perła (RAL 7016, lakier epoxy-polyester)
• zasilanie ~230 V/50 Hz.

* montaż prawostronny na indywidualne zamówienie
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schemat montażu

GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

lights

oszczędź

45

SELSIUM grzejnik łazienkowy model 1750 W

%*

energii

* oszczędność energii
dzięki zastosowaniu
systemu sterowania

charakterystyka techniczna
model

moc
grzejnika
(W)

wymiary
LxHxE
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

waga
(kg)

długość
przewodu
(mm)

przekrój
kabla
(mm2)

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencje

BIAŁY

1750

563 x 1338 x 149

1140

150

31

500

3x1

6 250

7 688

817 117

CZARNY

1750

563 x 1338 x 149

1140

150

31

500

3x1

6 500

7 995

817 645

opcja

cena netto
(zł)

cena brutto
(zł)

referencja

centralka COZYTOUCH*

464

571

500 090

* pozostałe programatory z naszej oferty znajdują się na str. 9-12
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GRZEJNIK ŁAZIENKOWY KLASY PREMIUM

SENSIUM

CONNECTE

ZESKANUJ
KOD QR,
I OBEJRZYJ FILM

Możliwość zdalnego sterowania
przy pomocy aplikacji mobilnej

lights
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GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

oszczędź

45

%*

energii

SELSIUM grzejnik łazienkowy model 1750 W

* oszczędność energii
dzięki zastosowaniu
systemu sterowania

“Muzyka daje duszę i harmonię wszystkiemu,
co istnieje.”
Oscar Wilde, pisarz i poeta

• Wyróżniający się design z delikatnym podświetleniem ZEN
• Wyrafinowana technologia w połączeniu z wysokiej
jakości dźwiękiem
• Dostępna w kolorze białym i czarnym

• Do 45% zaoszczędzonej energii, dzięki funkcji Smart
Control i sensorom detekcji/światła/wilgotności
• Sterowanie na odległość przez smartfon lub tablet,
dzięki aplikacji Cozytouch
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