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Πετσετοκρεμάστρες TERMA
Η πετσετοκρεμάστρες TERMA είναι η ιδανική λύση για την θέρμανση των
πετσετών στο λουτρό ή και για την θέρμανση όλου του λουτρού.
Είναι κατασκευασμένες με προδιαγραφές υψηλής ποιότητας, για να μας
προσφέρουν θέρμανση και θαλπωρή με τον καλύτερα δυνατό τρόπο.

Υψηλή ποιότητα Κατασκευής
Οι πετσετοκρεμάστρες TERMA είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και κατασκευάζονται από τα καλύτερα υλικά, με υπερσύγχρονα μηχανήματα.
Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας κράματα μετάλλων και διαθέτουν
ειδική βαφή σε όλα τα χρώματα έτσι ώστε η άψογη εμφάνιση τους να παραμένει αναλλοίωτη σε βάθος χρόνων.

Θέρμανση Λουτρού
Το λουτρό είναι ένας ιδιαίτερος χώρος του σπιτιού, όπου θέλουμε να απολαμβάνουμε ζέστη και θαλπωρή, ιδιαίτερα τις κρύες ημέρες του χειμώνα,
απολαμβάνοντας την προσωπική μας υγιεινή ή ένα ζεστό μπάνιο και να
βρισκόμαστε σε ένα όμορφα διακοσμημένο χώρο.
Οι πετσετοκρεμάστρες TERMA, θερμαίνουν τις πετσέτες του λουτρού ή
και το ίδιο το λουτρό, ενώ συγχρόνως αναβαθμίζουν την διακόσμηση, γιατί
προσφέρονται σε πάρα πολλά σχέδια και χρώματα.

Θέρμανση Πετσετών
Η ζεστές πετσέτες προσφέρουν ιδιαίτερη απόλαυση και ξεκούραση, ειδικά τον χειμώνα μετά από ένα ζεστό μπάνιο. Με τις πετσετοκρεμάστρες
TERMA μπορούμε να απολαμβάνουμε την πολυτέλεια της ζεστής πετσέτας
όσο μεγάλη και να είναι, διότι μπορούμε να επιλέξουμε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και σχεδίων.

Θερμοστάτες
Οι πετσετοκρεμάστρες TERMA διαθέτουν σύγχρονους υψηλής ποιότητας
θερμοστάτες, σε διάφορους τύπους. Ανάλογα με την χρήση, μπορούμε να
επιλέξουμε έναν απλό ποιητικό θερμοστάτη ή έναν θερμοστάτη με οθόνη
ένδειξης θερμοκρασίας και προγραμματισμού.

Ηλεκτρικές Πετσετοκρεμάστρες / Πετσετοκρεμάστρες
νερού
Σχεδόν όλα τα σχέδια των πετσετοκρεμαστρών TERMA, διατίθενται για
λειτουργία με ηλεκτρική αντίσταση ή για λειτουργία με ζεστό νερό. Οι
ηλεκτρικές πετσετοκρεμάστρες διαθέτουν υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό
στοιχείο και θερμοστάτη, ενώ οι πετσετοκρεμάστρες νερού είναι έτοιμες
για σύνδεση στο δίκτυο της θέρμανσης, αντικαθιστώντας τα αντιαισθητικά
σώματα θέρμανσης του λουτρού.

Μεγάλη ποικιλία σχεδίων
Οι υψηλής ποιότητας πετσετοκρεμάστρες TERMA, προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων.
Τα σχέδια των πετσετοκρεμαστρών ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό
χρήστη, είτε είναι λάτρης του παραδοσιακού, είτε είναι λάτρης του σύγχρονου σχεδιασμού.

Σε όλα τα χρώματα
Τα σχέδια των πετσετοκρεμαστρών TERMA κατασκευάζονται σε όλα τα
χρώματα, για να ταιριάζουν τέλεια στις διακοσμητικές σας επιλογές στο
λουτρό.
Επίσης διατίθενται σε χρώμιο υψηλής ποιότητας, καθώς και σε μεταλλικά χρώματα.

TERMAGROUP
Οι υψηλής ποιότητας πετσετοκρεμάστρες TERMA κατασκευάζονται από
τον όμιλο TERMAGROUP.
Ο όμιλος TERMAGROUP με έδρα το Gdansk της Πολωνίας, εκτός από
την κατασκευή υψηλής ποιότητας πετσετοκρεμαστρών, ειδικεύεται στην
κατασκευή πνευματικών μηχανισμών, ιατρικών μηχανημάτων και βοηθημάτων, καθώς και στην μελέτη και κατασκευή εξειδικευμένων μηχανολογικών εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας.

Μη διστάσετε να μας ζητήσετε τον πλήρη κατάλογο πετσετοκρεμαστρών
TERMA, με όλα τα σχέδια και τα χρώματα που διατίθενται.
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