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Multi+ to komfortowe akcesorium, które można połączyć z każdym pionowym
grzejnikiem Vasco. Stylowa poręcz na
ręczniki, może być zamontowana na
dowolnej wysokości po prawej lub
lewej stronie grzejnika. MULTI+ jest
wyposażone w niewidoczne wsporniki, a jego integralna półka stanowi
powierzchnię do umieszczania podręcznych rzeczy oraz służy jako wieszak na ręczniki. Niewielki element,
który odmieni wygląd każdej łazienki.

VASCO GROUP jest dostawcą kompleksowych rozwiązań grzewczych
i wentylacyjnych świadczącym usługi na całym świecie, w szczególności w zakresie zastosowań domowych.
Dobrze znane marki to: VASCO, BRUGMAN i SUPERIA. Vasco jest wiodącym producentem grzejników
dekoracyjnych, rozwiązań wentylacyjnych i systemów ogrzewania podłogowego, a także liderem
na rynku grzejników łazienkowych (Benelux). Brugman i Superia gwarantują wysoką jakość grzejników
płytowych i należą do najlepszych marek w tym sektorze. Grupa Vasco rozwija i optymalizuje ulepszone technologie
i produkty tak, aby idealnie pasowały do wnętrz mieszkalnych. Jest to możliwe dzięki skoncentrowaniu się grupy
na indywidualnych potrzebach klientów. Poszukiwanie alternatywnych materiałów, oryginalnego wzornictwa
i innowacyjnych metod produkcji przyniosło grupie wiele nagród i wyróżnień. Główna siedziba grupy znajduje
się w Dilsen (Belgia). Zakłady produkcyjne położone są w Tubbergen (Holandia), Zedelgem (Belgia), Dilsen (Belgia)
i w Legnicy (Polska). Grupa Vasco zatrudnia 700 pracowników i należy do grupy przedsiębiorstw Vaessen Industries.
ODKRYJ SZEROKĄ GAMĘ GRZEJNIKÓW DEKORACYJNYCH
PODŁOGOWYM I WENTYLACJĄ NA www.VASCOart.pl

W POŁĄCZENIU Z

OGRZEWANIEM
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GRZEJNIK ONI O-NP w kolorze WHITE FINE TEXTURE
PORĘCZ MULTI+ w kolorze WHITE FINE TEXTURE

GRZEJNIK ONI O-NP w kolorze SAND
PORĘCZ MULTI+ w kolorze WHITE FINE TEXTURE

ONI &
Grzejnik Oni (typ O-NP) dzięki płaskiej płycie
przedniej stanowi element, na który patrzy
się z przyjemnością, a dzięki ultra cienkiej
konstrukcji nadaje pomieszczeniu efekt lekkości. W połączeniu z Multi+ grzejnik idealnie pasuje do każdego wnętrza. Autentyczny,
inspirujący i skuteczny.

Poręcz Multi+ dostępna jest w trzech kolorach standardowych, a na życzenie może
zostać wykonana w tym samym kolorze co
zamawiany grzejnik, o ile zamówienie zostanie złożone jednocześnie.

BLACK JANUARY
(M300)

WHITE FINE TEXTURE
(S600)

PIGEON BLUE
(S601)
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GRZEJNIK CARRÉ PLUS w kolorze PIGEON BLUE
PORĘCZ MULTI+ w kolorze PIGEON BLUE

GRZEJNIK CARRÉ PLUS w kolorze GREY ALUMINIUM
PORĘCZ MULTI+ w kolorze WHITE FINE TEXTURE

CARRÉ &
Pionowy grzejnik dekoracyjny Carré jest nie
tylko ponadczasowy i funkcjonalny, ale dzięki
dostępnym dużym mocom grzewczym gwarantuje też optymalną temperaturę nawet
w obszernych pomieszczeniach. Cieszący się
wielkim uznaniem klientów klasyczny grzejnik dekoracyjny, który w połączeniu z Multi+
idealnie zapewni ciepło i komfort.
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GRZEJNIK NIVA SOFT w kolorze WHITE FINE TEXTURE
PORĘCZ MULTI+ w kolorze BLACK JANUARY

GRZEJNIK NIVA w kolorze SAND
PORĘCZ MULTI+ w kolorze WHITE FINE TEXTURE

Pionowy grzejnik Niva Soft firmy
Vasco to wyjątkowa technologia
gwarantująca

elegancki

design

i wyjątkowy klimat, a w połączeniu
z Multi+ również funkcjonalne rozwiązanie do każdej łazienki i kuchni.

NIVA &
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GRZEJNIK BRYCE w kolorze WHITE FINE TEXTURE
PORĘCZ MULTI+ w kolorze WHITE FINE TEXTURE

INFORMACJE TECHNICZNE

Na dowolnej wysokości i w dowolnym
kolorze, który sam możesz wybrać. System MULTI+ składa się ze specjalnie
BEAMS

ZANA

zaprojektowanej części wyposażonej
w niewidoczne od przodu haczyki. Może
ona jednocześnie służyć jako powierzch-

ALU-ZEN

nia użytkowa oraz duża, klasyczna po-

NIVA

ręcz do przewieszenia ręcznika.

WIĘCEJ
MIEJSCA
WIĘCEJ
SPOKOJU
BRYCE
&
WIĘCEJ
DESIGNU

Grzejnik aluminiowy dzięki nieregularnej strukturze przedniej ściany, tworzy nową jakość w dziedzinie ogrzewania. A dzięki dołączeniu poręczy
Multi+ ten nowatorski grzejnik staje się jeszcze bardziej funkcjonalny.

BRYCE PLUS

NIVA SOFT

ZAROS

CARRÉ PLUS
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255

710
173

255
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Typ

Kod produktu

Kolor

Cena netto PLN

MULTI+
prawy
		
		

118373000000300
118373000000600
118373000000601
11837300000XXXX

czarny M300
biały S600
niebieski S601
w kol. grzejnika

592
592
592
681

MULTI+
lewy
		
		

118373100000300
118373100000600
118373100000601
11837310000XXXX

M300
S600
S601
w kol. grzejnika

592
592
592
681

90

710

Ceny netto PLN (bez podatku VAT)

Opcja „w kol. grzejnika” obejmuje wybór koloru z całej palety VASCO pod warunkiem, że
poręcz MULTI+ jest zamawiana jednocześnie z grzejnikiem. Zakres dostępnych kolorów dla
modeli grzejników VASCO, które mogą być wyposażone w poręcz MULTI+ znajduje się w cenniku głównym oraz na www.VASCOart.pl
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A BRAND OF THE VASCO GROUP

VASCO Group Sp. z o.o
ul. Jaworzyńska 295
59-220 Legnica, PL
tel. +48 76 850 83 90
e-mail: biuro@vasco.pl
www.vascoart.pl

Vasco / PL / marzec 2019
M+/01/19-I
Firma Vasco zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w produkcie
po wydrukowaniu tego katalogu.
Ogólne warunki sprzedaży: www.vascoart.pl
Design Studio Segers, Photograpy Studio Ink / Studio PSG

