
CZY ŚCIANA MOŻE GRZAĆ?
Odkryj nową jakość ogrzewania podtynkowego



Nowoczesność

Ciepło przyszłości
3THERMO to zupełnie nowa jakość w ogrzewaniu 
naszych domów. Grzejnik podtynkowy daje 
ogromne możliwości aranżacyjne, gdyż w całości 
ukryty jest w centymetrowej warstwie tynku. 
To najlepsza forma do realizacji coraz 
popularniejszego ogrzewania ściennego. 
Wygodne sterowanie i najwyższy komfort 
grzewczy, uzyskany z całkowicie niewidocznego 
systemu. Grzejnik 3THERMO bilansuje straty 
ciepła w miejscu ich powstawania, czyli w ścianie 
zewnętrznej.

Zamień swój dom w nowoczesny regulowany 
system przegród termicznych, wybierz ciepło 
przyszłości, wybierz 3THERMO.

3THERMO to innowacyjny system grzewczy, 
który zmienia zwykła ścianę w aktywną 

przegrodę termiczną 



Widoczne oszczędności, 
na niewidocznych 
grzejnikach
Energooszczędne grzejniki podtynkowe 3THERMO 
to mniej energii na ogrzewanie przy jednoczesnym 
wyższym komforcie termicznym. Jako system 
niskotemperaturowy 3THERMO wyróżnia się 
niskim poziomem strat energii poprzez oszczędną 
i niewymuszoną redystrybucję ciepła. W połączeniu 
z pompą ciepła stanowi też najbardziej ekologiczną 
i ekonomiczną formę ogrzewania domu. 3THERMO 
to oszczędność czasu montażu i 5-krotnie mniej 
wody w systemie centralnego ogrzewania.

3THERMO to jednocześnie grzejnik 
i akumulator ciepła w jednym urządzeniu, dzięki 

czemu nie generuje strat energii

Oszczędność

Wybierz ekologiczne i nowoczesne rozwiązanie 
polskich inżynierów, ogranicz zużycie energii nawet 
o 40%, nie wypuszczaj pieniędzy kominem.   



Zdrowie
3THERMO to przyjemna ciepła ściana o 

podwyższonej termoizolacyjności bez tendencji 
do zawilgoceń, pleśni czy grzybów

Technologia,
która działa jak natura
Wyobraź sobie dom w którym zawsze panuje 
idealny mikroklimat, powietrze nigdy nie jest 
przegrzane i przesuszone, zawsze ma równą 
temperaturę, właściwą wilgotność i jest 
pozbawione kurzu oraz alergenów. 3THERMO
to najbardziej higieniczny grzejnik, który nie 
wymaga czyszczenia i odpowietrzania,
idealny dla alergików… dla każdego.
Zapomnij o przestarzałych brudnych kaloryferach, 
otocz swój dom i rodzinę termiczną barierą.    

Już dziś, możesz mieć w ścianie swoje prywatne 
słońce, technologie jutra i cieszyć się naturalnym 
ciepłem, promieniowania podczerwonego.  
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Grzejnik podtynkowy

Brak wody w części
podtynkowej

1700 mm

476 mm

600 mm

8,5 mm

100 %
bezpieczeństwa

Przyłącze wodne 
12x2 mm

Technologia 
antyzalaniowa


