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to globalny dostawca kompleksowych rozwiązań
z dziedziny ogrzewania i wentylacji, ze szczególnym
uwzględnieniem zastosowań w budynkach
mieszkalnych. Najbardziej znane z oferowanych
marek to Vasco, Brugman i Superia. Firma Vasco jest
wiodącym producentem grzejników dekoracyjnych,
systemów wentylacyjnych oraz liderem na rynku
grzejników łazienkowych. Brugman i Superia to
wysokiej jakości marki oferujące szeroką gamę
grzejników płytowych, należących do bezwzględnie
najlepszych produktów dostępnych w tym segmencie.
Vasco Group opracowuje i optymalizuje ulepszone
technologie i produkty budujące klimat wnętrz
klientów. Osiągnięcie zamierzonego efektu możliwe
jest dzięki skoncentrowaniu się na potrzebach
klientów.
Firma Vasco zdobyła już szereg nagród i wyróżnień za
poszukiwanie alternatywnych surowców, nowatorskie
projekty i innowacyjne metody produkcji. Siedziba
firmy mieści się w Dilsen.
Zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Tubbergen
(Holandia), Zedelgem (Belgia), Dilsen (Belgia)
i Legnicy (Polska). Vasco Group zatrudnia około
600 pracowników i jest częścią Swiss Arbonia Group.

www.arbonia.com

GRZEJNIKI, SYSTEMY

REKUPERACJI I KLIMAKONWEKCJI: 		

WWW.VASCO.EU
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MONO

B E A M S & B RYC E

Gdyby tak ograniczyć do absolutnego minimum
dwa pionowe grzejniki dekoracyjne, zakrywając
całkowicie wszelkie połączenia i harmonijnie

wkomponowując system montażu. Jaki byłby
tego efekt?
Firma Vasco postanowiła to sprawdzić tworząc
dekoracyjne grzejniki Beams i Bryce, wyjątkowe
produkty z linii aluminiowej.
Dzięki temu powstały modele grzejników, które są
uosobieniem czystej prostoty i architektonicznej
swobody.

PLAY WITH
MONO
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Beams Mono, Orange Brown / Pigeon Blue / White Fine Texture
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A RCH I TE K TON I CZNA
K W I N TE SE N CJ A
N I C D OD AĆ, N I C UJĄ Ć
Zarówno płaskie pionowe grzejniki Beams,

Okazało się jednak, że można jeszcze

Jedyne co widać to profil. Wyglądu grzejnika

jak i grzejniki Bryce, o fakturze głębokich,

bardziej wszystko uprościć. Pod warunkiem

nie zakłócają żadne kolektory, a wszelkie

nieregularnych rowków, odniosły sukces

pozostawienia

pierwotnego

elementy mocowania zostały dokładnie ukryte.

zarówno w kraju, jak i za granicą. Przez

zamierzenia. Nic dodać, nic ująć. W ten właśnie

Niewidoczne jest również podłączenie do

ostatnie kilka lat ci dwaj zwycięzcy projektu

sposób opracowano koncepcję stworzenia

systemu grzewczego. Dzięki temu zabiegowi

Studio Segers zdążyli się już zadomowić

Beams Mono i Bryce Mono, najbardziej

firma Vasco otwiera nieograniczone możliwości

w nowoczesnych wnętrzach. Czy można

minimalistycznych grzejników aluminiowych

przed architektami i klientami, którzy poszukują

chcieć czegoś więcej?

jakie kiedykolwiek powstały w firmie Vasco.

innowacyjnych metod montażu i estetycznego,

samej

istoty

minimalistycznego wzornictwa.
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PROFILE	
Bryce Mono, Tele Grey 4
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MINIMALISTYCZNE
WZORNICTWO,
TECHNOLOGICZNA
INNOWACYJNOŚĆ

Za prawdziwą prostotą grzejników Beams Mono
i Bryce Mono kryje się odważne dokonanie
techniczne zespołu ds. badań i rozwoju firmy
Vasco. W przeciwieństwie do standardowego
wzornictwa grzejników Beams i Bryce, wersja
Mono składa się z 1 lub większej ilości
oddzielnych profili o szerokości 150 mm.
Grzejniki z serii Beams charakteryzują się płaską
powierzchnią, podczas gdy charakterystyczną
cechą grzejników z serii Bryce jest powierzchnia
o fakturze nieregularnych rowków. Kolektor jest
całkowicie schowany i niewidoczny, nawet
z boku.

BRYCE MONO

BEAMS MONO

DLA PRZESTRZENI ARCHITEKTONICZNYCH

BEAMS MONO

ALUMINIOWE

8

ARCHITEKTONICZNA
SWOBODA

3 x Beams Mono, White Fine Texture

9

PODŁĄCZENIE
I KONTROLA TEMPERATURY
Do regulacji temperatury zalecany jest zawór

W celu podłączenia do systemu grzewczego,

wraz głowicą termostatyczną ukryty w dyskretnej

opracowano nowe i pomysłowe złącze – blok

skrzynce do zabudowy podtynkowej.

przyłączeniowy, w którym zawór jest ukryty
i dzięki temu niewidoczny. Złącze to umożliwia
instalatorowi zamknięcie punktu zasilającego
i powrotnego, dzięki czemu można, w razie

Skrzynka termostatu z głowicą
do zabudowy podtynkowej

konieczności, zdemontować grzejnik, a woda
będzie nadal dostarczana do pozostałej części

Skrzynkę z zaworem można zamontować
w dowolnym miejscu w pomieszczeniu,
niezależnym od grzejnika. Co więcej, instalator
może także zdecydować, czy umieści profile
Beams lub Bryce Mono oddzielnie, czy razem
(maksymalna odległość skrzynki od grzejnika:
6 metrów).

max 6 m

obwodu grzewczego.
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SERIA MONO
– RÓŻNORODNOŚĆ
ROZWIĄZAŃ

Bryce Mono, Tele Grey 2 / Slate Grey
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Jeden lub kilka grzejników: wybór należy do

Wąski pionowy profil o szerokości 150 mm

Ciebie! Na przykład, trzy profile Beams lub Bryce

można zamontować w dowolnym miejscu

Mono w rzędzie, nawet o różnej wysokości

w domu, począwszy od łazienki, po kuchnię,

i w różnych kolorach; lub też umiejscowione

kończąc na salonie. W centralnym miejscu

blisko siebie. A może w różnych wysokościach

domu lub w dyskretnej wąskiej wnęce.

lub w różnych odległościach? Grzejniki Beams

Pojedynczy profil lub szereg profili na raz.

i Bryce Mono otwierają nieskończone możliwości

Dodatkowo, oferta kolorystyczna jest również

przed architektami i klientami.

nieograniczona. Każdy profil jest dostępny
w dowolnym wybranym kolorze z oferty firmy
Vasco (oprócz Gloss White i Jet Black).

• Jedna, dwie lub maksymalnie trzy
pionowe sekcje grzejników Mono
obok siebie.
• Płaska powierzchnia (Beams Mono)
lub nieregularnie rowkowany wzór
(Bryce Mono).
• Kombinacja trzech takich samych
lub różnych kolorów.
• Konfiguracja dwóch lub trzech
grzejników o różnych wysokościach.
• Konfiguracja w różnych odstępach.
• Oddzielna regulacja każdej sekcji.
• Głowica termostatyczna umieszczona
w dowolnym miejscu na ścianie.
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Bryce Mono, Orange Brown
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FUNKCJONALNE
AKCESORIA
Aby jeszcze bardziej zwiększyć funkcjonalność
grzejników Beams Mono i Bryce Mono, VASCO
Poręcz kwadrat

oferuje

idealnie

dopasowane

luksusowe

akcesoria, które łatwo można zamontować
z tyłu grzejnika. A są to krótkie, kwadratowe
i prostokątne poręcze na ręczniki dostępne
Poręcz prostokąt

Poręcz krótka

w odcieniu szlachetnej bieli, czerni i antracytu.

14
JAK ZAMÓWIĆ BEAMS MONO LUB BRYCE MONO
Czas oczekiwania na dostawę wynosi 15 – 30 dni roboczych
(nie wliczono czasu potrzebnego na transport)
nr typu (5 cyfr)
szerokość (4 cyfry)
wysokość (4 cyfry)
przyłącze (4 cyfry)
kolor (4 cyfry)
11258

0150

1800

0066

YYYY

wykonanie (4 cyfry)

-0000

GRUPA PRODUKTOWA: ALU
DANE TECHNICZNE
KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE
BEAMS MONO & BRYCE MONO

Szerokość Wysokość 75/65/20
Wat
H
L
(∅50K)
mm
mm

KOLOR STANDARD

KOLORY

Cena netto
S600
PLN

Cena netto
kolor
PLN

55/45/20 Wykładnik Ciężar Pojemność
n
Wat
(∅30K)
kg
l

BEAMS MONO : 11258
11258

0150

1800

0066

YYYY

-0000

150

1800

671

351

1,27

8,60

0,47

3 053

3 511

11258

0150

2000

0066

YYYY

-0000

150

2000

734

384

1,27

9,55

0,52

3 229

3 713

11258

0150

2200

0066

YYYY

-0000

150

2200

795

413

1,28

10,50

0,57

3 465

3 985

BRYCE MONO : 11209
11209

0150

1800

0066

YYYY

-0000

150

1800

586

306

1,27

8,60

0,47

3 053

3 511

11209

0150

2000

0066

YYYY

-0000

150

2000

642

336

1,27

9,55

0,52

3 229

3 713

11209

0150

2200

0066

YYYY

-0000

150

2200

696

364

1,27

10,50

0,57

3 465

3 985

Zgodne z normą EN442-1: 2014:grzejniki i konwektory

BRYCE MONO

BEAMS MONO

150

106

H–178

H=1800/2000/2200

H–143

H=1800/2000/2200

Dopełnieniem architektonicznej elegancji profili grzejników
Beams i Bryce Mono jest nowatorskie rozwiązanie podłączenia
ich do instalacji za pomocą bloku przyłączeniowego, który jest
całkowicie niewidoczny – ukryty pod grzejnikiem. Instalator
może z łatwością podłączyć mosiężny blok do rury zasilającej
i powrotnej obiegu grzewczego za pomocą standardowych
złączek (3/4” Euroconus). Połączenie z grzejnikiem wykonuje
się za pomocą pojedynczej śruby umieszczonej centralnie,
co zapewnia proste i szczelne połączenie. Co więcej: dzięki
mechanizmowi zamykającemu na bloku przyłączeniowym
(poprzez śruby imbusowe po stronie zasilania i powrotu), każdy
profil grzejników Beams lub Bryce Mono można szybko odłączyć
bez przerywania obiegu grzewczego. Funkcja jest niezwykle
przydatna do czyszczenia lub do tymczasowego usuwania
grzejnika, np. podczas malowania ścian.

85

107
67

150

Mosiężny blok
przyłączeniowy

45

45

50

73

30

PRZYŁĄCZA

MM

MM

0066 0066

48
82

SKRZYNKA TERMOSTATU DO ZABUDOWY PODTYNKOWEJ

MM

15,5

77
39
29

60

15,5

45

50

MOŻLIWOŚĆ REGULACJI TEMPERATURY
1. Regulacja za pomocą opcjonalnej skrzynki zaworu
regulacyjnego do zabudowy podtynkowej z głowicą
termostatyczną.
2. Regulacja za pomocą programatora termostatycznego
zamontowanego w tym samym pomieszczeniu co grzejnik,
z siłownikiem zaworu na rozdzielaczu C.O.
3. Regulacja przez system komputera inteligentnego
z siłownikiem zaworu na rozdzielaczu C.O.

45

AKCESORIA

 GRUPA PRODUKTOWA: LUXE ACC

Kod produktu

Cena netto PLN

Typ

Kod produktu

Kolor Cena netto PLN

118230600000099

1 614

Poręcz 240

118370000000301
118370000000600
118370000009005

M301
599
S600
599
RAL 9005 599

Poręcz 240 x 240 118370300000301
118370300000600
118370300009005

M301
720
S600
720
RAL 9005 720

Poręcz 286 x 110

M301
720
S600
720
RAL 9005 720

MM

0066 0066

W celu uzyskania dalszych informacji: zapraszamy na stronę www.VASCOart.pl

118370200000301
118370200000600
118370200009005
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B E A M S & B RYC E

JEDNA KOLEKCJA DLA CAŁEGO DOMU

Beams, Pigeon Blue

Beams, White Fine Texture

Bryce, White Fine Texture
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BEAMS MONO-EL
OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE,
ZRÓWNOWAŻONA ALTERNATYWA
Ogrzewanie to gorący temat. Z roku na rok wciąż rośnie zapotrzebowanie
instalatorów i klientów na innowacyjne rozwiązania w zakresie ogrzewania
elektrycznego. W miarę doskonalenia izolacji systemów fotowoltaicznych
w naszych domach ogrzewanie elektryczne stanowi alternatywne
rozwiązanie, które jest oszczędne i przyjazne dla użytkownika.
Ogrzewanie elektryczne działa na zasadzie plug-and-play, tj. bez inwazyjnego
wiercenia, prowadzenia instalacji czy prac konserwacyjnych. Rozwiązania te
łączą estetykę systemów ogrzewania elektrycznego z wysokimi wymogami
w kwestii zużycia energii.

CZYSTY DESIGN, TERAZ RÓWNIEŻ ELEKTRYCZNY
Ten nowy designerski grzejnik wykonany z aluminium łączy w sobie
wszystkie zalety ogrzewania elektrycznego z czystością konstrukcji – pozycja
obowiązkowa dla osób ceniących minimalizm! W trakcie opracowywania
grzejnika Beams Mono-EL projektanci firmy Vasco stanęli na wysokości
zadania, aby móc zintegrować instalację elektryczną ze smukłymi pionowymi
profilami (szer. 150 mm). Profile wyposażone zostały wdodatkowe lamele
zwiększające wydajność cieplną. Z tyłu urządzenia znajduje się panel
osłonowy, w tym samym kolorze co przód, który mieści w sobie instalację
elektryczną. Dzięki temu grzejnik można nagrzać do maksymalnej temperatury
– oczywiście istnieje też opcja automatycznej regulacji temperatury
powierzchni według potrzeb użytkownika.

GRZEJNIKI, SYSTEMY

REKUPERACJI I KLIMAKONWEKCJI: 		

WWW.VASCO.EU

JAK ZAMAWIAĆ GRZEJNIKI BEAMS MONO-EL
nr typu (5 cyfr)
szerokość (4 cyfry)
wysokość (4 cyfry)
przyłącze (zawsze 0000)
kolor (4 cyfry)
11349

0150

1800

0000

YYYY

wykonanie

-0000

BEAMS MONO-EL

sterowanie ręczne
-0000 = z termostatem RF (wliczony w cenę)
-0014 = bez termostatu RF

sterowanie VCC App*
-0015 = grzejnik (z kablem) jest obsługiwany wyłącznie za pomocą
opcjonalnego modułu E-Volve E-V-WIFI (w kolorze białym
lub szarym) (zamawiany osobno)
sterowanie domotica
-0015 = g
 rzejnik bez regulacji, z kablem

GRUPA PRODUKTÓW: ELEKTRYCZNE
DANE TECHNICZNE
KOD PRODUKTU NA ZAMÓWIENIE
BEAMS MONO-EL

KOLOR STANDARD RAL 9016

Szer.
L
mm

Wys.
H
mm

Ciężar

Moc grzałki el.

kg

Wat

150

1800

9,7

950

KOLORY

Cena netto
S600
PLN

Kod produktu
magazynowy
S600

Cena netto
kolor
PLN

4 256
3 729
3 364

11349-01
-

4 894
4 288
3 869

BEAMS MONO-EL : 11349
11349

0150

1800

0000

YYYY

-0000
-0014
-0015

Zgodne z normą EN442-1: 2014:grzejniki i konwektory

STEROWANIE MANUALNE
-0000 = grzejnik + termostat RF
(wliczony w cenę)

* Dotyczy grzejników magazynowych w zakładzie
produkcyjnym w Belgii.

STEROWANIE VCC APP*
-0015 = grzejnik (z kablem) jest obsługiwany jedynie przez opcjonalny
moduł E-Volve E-V-WIFI (w kolorze białym lub szarym) (moduł
E-Volve E-V-WIFI jest zamawiany osobno)

TERMOSTAT RF

E-VOLVE E-V-WIFI

Standardowe wykonanie.
Termostat RF dostępny jedynie w
białym kolorze.
-0014 = grzejnik bez termostatu RF
Jeżeli chcesz obsługiwać więcej grzejników
za pomocą tego samego termostatu RF,
wystarczy zamówić 1 wersję grzejnika
-0000, a pozostałe grzejniki zamówić
wwersji -0014.

REGULACJA (TERMOSTAT RF)
WLICZONY W CENĘ

wys.: 95 mm, szer.: 120 mm, głęb.: 25 mm

STEROWANIE DOMOTICA

kolor

kod produktu

biały

118400700009016

cena netto
PLN
1 460

szary

118400700007047

1 677

-0015 = 	grzejnik bez regulacji,
z kablem
Ten grzejnik (z kablem) może być
używany jedynie w połączeniu
z systemem zarządzania
budynkiem (domotica)
lub zewnętrznym termostatem
wyposażonym w: program
tygodniowy + detektor otwartego
okna, adaptacyjne sterowanie
włączaniem lub sterowanie zdalne,
w celu zapewnienia zgodności z
europejską Dyrektywą ECO Design
Directive 2015/1188.

Jeden moduł E-Volve E-V-WIFI na grzejnik. Grzejnik jest obsługiwany
za pomocą modułu E-Volve E-V-WIFI, zamawianego oddzielnie
(NIE przez termostat RF)
* Vasco Climate Control (VCC App).
Dzięki aplikacji Vasco Climate Control (VCC App) możesz zawsze i z każdego
miejsca zalogować się i zadbać o optymalny komfort pomieszczenia.

•
•
•
•
•
•
•
•

Napięcie robocze odbiornika RF: 230 V AC, 50 Hz
Termostat RF: 2 × baterie alkaliczne 1,5 V
Programowanie tygodniowe i dzienne
Kontrola temperatury w pomieszczeniu
od 7°C do 30°C
Kontrola temperatury powierzchni od 20°C do 80°C
Podwyższenie temperatury: standardowo 60 minut
Tryby Auto, Comfort, Eco lub ochrony przed mrozem
Możliwość zmiany programów zadanych P1, P2 i P3

• Odbiornik RF: IPX4 klasa II
(niewidoczny – z tyłu grzejnika)
• Termostat: IP30
• Długość kabla: 0,8 m
(najlepiej użyć bezpośredniego gniazda ściennego)
• Wskazanie zużycia energii
• Wskaźnik wykrycia otwartego okna
• Komunikacja RF między odbiornikiem
a podłączanym termostatem

BEAMS MONO-EL
BEAMS MONO-EL
107
150

1800

40

341

460

1720

40

4

75

AKCESORIA DO BEAMS MONO-EL
OPCJONALNE (patrz cennik techniczny)
• Poręcz krótka

• Poręcz prostokąt

• Poręcz kwadrat

Długość kabla ± 800

Odbiornik RF
z tyłu

VASCO Group Sp. z o.o.
ul. Jaworzyńska 295
59-220 Legnica, PL
tel. +48 536 906 059
e-mail: biuro@vasco.eu
www.vasco.eu

Kruishoefstraat 50
B-3650 Dilsen, BELGIA
tel. +32 89 79 04 11
e-mail: info@vasco.eu
www.vasco.eu

Wersja styczeń 2022. Firma Vasco nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku i zmiany w programie
Warunki sprzedaży są dostępne na stronie: www.VASCOart.pl
Design: Studio Segers I Photography: Studio PSG / Thanks to Kreon, Architect Raf Segers, Ceyssens Glas & At Home Publishers

