
Badania mocy cieplnej natomiast (według wskazań normy europejskiej 
EN 442-1:2014) wykonują polskie i niemieckie laboratoria akredytowane. 
Do mocowania grzejników wykorzystywane są wieszaki, których solidność 
została potwierdzona Krajową Oceną Techniczną wydaną przez ITB.  
Maksymalne skrócenie terminów wysyłki jest możliwe dzięki stałemu 
zaopatrzeniu magazynu we wszystkie modele grzejników znajdujące się 
aktualnie w ofercie firmy.  
Wymiary (wys./dł.) [mm]:
• jednopłytowe: C-11: (500, 600)/(400–2000)
• dwupłytowe (C-22 i V-22): (300–900)/(400–3000)
• trzypłytowe (C-33 i V-33): (300–900)/(400–3000)
Rozstaw przyłączy [mm]: 245, 345, 445, 500, 545 i 845

 � Grzejniki płytowe stalowe DV/PV – zostały zaprojektowane z myślą 
o szczególnie wymagających użytkownikach, którzy doceniają połącze-
nie efektywności i piękna. Subtelny, nowoczesny design może stać się 
inspiracją dla architekta podczas projektowania wnętrza. Eleganckich 
grzejników nie trzeba zamaskowywać ani montować w mało widocz-
nych miejscach – wręcz przeciwnie, warto wyeksponować je nawet 
w centralnej części pomieszczenia. Biały kolor płyt czołowych sprawi, 
że źródła ciepła w naturalny sposób będą korespondować z kolory-
styką pomieszczenia. Efekt dekoracyjny uzyskano dzięki harmonijnym 
proporcjom projektów i niebanalnej formie płyt czołowych (gładkich 
lub z poziomymi tłoczeniami). Warto zwrócić uwagę również na takie 
detale, jak idealne wykończenia krawędzi blachy.
Wymiary (wys./dł.) [mm]: dwupłytowe (V-22): (500–900)/(400–2000)
Rozstaw przyłączy [mm]: 445, 545, 845

●● POZOSTAŁA OFERTA
• pompy obiegowe – str. 44 
• baterie łazienkowe, panele natryskowe
• głowice i akcesoria do baterii 
• armatura odpływowa oraz instalacyjna (krany, zawory, śrubunki, kształtki)
• manometry, termometry, wodomierze 
• armatura gazowa 
• naczynia wzbiorcze

●● O FIRMIE
Diamond od lat należy do wiodących producentów systemów grzew-
czych i sanitarnych. Główna działalność marki koncentruje się wokół pro-
dukcji oraz sprzedaży armatury instalacyjnej, a także grzejników – w tym 
sztandarowych produktów, jakimi są wysokiej klasy grzejniki płytowe. 
Przez ponad 25 lat funkcjonowania na polskim rynku spółka w dużym 
stopniu wpłynęła na rozwój branży grzewczej i sanitarnej, a także 
zyskała status zaufanego partnera biznesowego zarówno u polskich, jak 
i międzynarodowych kontrahentów. Obecnie jej asortyment (produkowany 
w Polsce i w fabrykach zlokalizowanych w kilku innych państwach Europy) 
eksportowany jest do wielu krajów świata. Znakiem rozpoznawczym 
Diamond stały się bardzo skrupulatnie przeprowadzane procedury kontroli 
jakości, a także wysokie standardy obsługi posprzedażowej.

●● OFERTA
 � Grzejniki płytowe stalowe – wykonane są z wysokogatunkowej, wal-

cowanej na zimno blachy stalowej (zgodnie z EN 10130 oraz EN 10131) 
w kolorze białym (RAL 9016 – modyfikowany śnieżnobiały). Dostępne 
w szerokiej gamie wysokości i długości, a także czterech najpopularniej-
szych typach (11, 21, 22, 33), co zdecydowanie ułatwia aranżację pomiesz-
czeń i efektywne rozplanowanie źródeł ciepła. Mogą być zasilane z dołu 
lub z boku, doskonale współpracują z instalacjami niskotemperaturowymi.  
Grzejniki Diamond wytwarzane są na nowoczesnych liniach produkcyj-
nych, dzięki czemu wszystkie procesy produkcyjne znajdują się pod sta-
łym nadzorem technologów. Każde urządzenie przechodzi szczegółowe 
badania, w tym m.in. testy korozyjne (stanowiące potwierdzenie odpor-
ności na rdzewienie), a także kompletną kontrolę jakości i szczelności. 

Grzejnik płytowy stalowy1 Grzejnik płytowy stalowy DV z poziomymi przetłoczeniami4

Grzejnik płytowy stalowy DV3Grzejnik płytowy stalowy – detal przyłącza2
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GRZEjnIkI WODnE
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