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Grzejnik Kalmar Unica



Piękno tworzą detale.
Harmonia kształtu i koloru. 
Natura jest twórcą doskonałym.
Warto uczyć się od mistrza.
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Kalmar Ordo
Stalowy grzejnik łazienkowy

Klasyka kreatywnie dopracowana. Piękno zamknięte w grubej ramie. Mariaż prostoty i funkcjonalności.  

Drabinka grzewcza, która łączy w sobie proste wzornictwo, elegancję, dużą moc i atrakcyjną cenę.  
Z grubą ramą kontrastują lekkie optycznie poziome elementy o dużej powierzchni oddawania ciepła.  
W magazynie od ręki dostępne najpopularniejsze eleganckie kolory.  
Ekonomiczne rozwiązanie w służbie designu.

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

ORD2.071.047 712 470 83-103 397 CB 50 mm 

ORD2.071.057             712 570 83-103 470 CB 50 mm 

ORD2.105.047  1045 470 83-103 534 CB 50 mm 

ORD2.105.057 1045 570 83-103 637 CB 50 mm 

ORD2.131.047    1313 470 83-103 670 CB 50 mm 

ORD2.131.057 1313 570 83-103 780 CB 50 mm 

ORD2.167.047  1670 470 83-103 850 CB 50 mm 

ORD2.167.057 1670 570 83-103 990 CB 50 mm 

  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.

Wykończenia dostępne w standardowej cenie: biały matowy, biały błyszczący, biały strukturalny, biała czekolada, 
grafitowy, kolor aluminium, antracyt, czarny matowy, czarny strukturalny.

  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne.
  Ciśnienie maksymalne: 10 bar.
  Otwór do montażu grzałki standard po prawej stronie, po lewej na zapytanie. 3





5

Kalmar Munda
Aluminiowy grzejnik łazienkowy

Piękno prostoty. Nowoczesna, nie przytłaczająca forma dająca poczucie czystości i lekkości.  
Dla tych, którzy cenią dobry wzór i chcą wydobyć piękno detali. Idealny do wnętrz, w których  
przestrzeń i forma tworzą jedność. 

Aluminiowy grzejnik dekoracyjny o grubości zaledwie 3 cm. Produkowany w szlachetnym macie.  
W standardzie bez dopłaty wyposażony w centralne przyłącze i podejście do dodatkowej grzałki.  
Szybko dostępny w najpopularniejszych kolorach i rozmiarach.

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

MUN.108.050 1080 500 30 330 CB 50 mm 

MUN.180.050 1800 500 30 525 CB 50 mm 

  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne.
  Ciśnienie maksymalne: 10 bar. 
  Otwór do montażu grzałki po prawej i po lewej stronie.

Dostępne wykończenia: biały matowy, grafitowy, czarny matowy.
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Kalmar Vipera 
Grzejnik ze stali nierdzewnej

Subtelność i delikatność w małych wnętrzach. Zamknięta forma dopracowana w każdym calu. 
Idealny, by ręcznik był zawsze pod ręką.

Delikatny w formie wężyk grzewczy. Spójne estetycznie: grzejnik, mocowania i zawory stanowią w pełni 
dopracowaną formę. Unikatowe mocowania zapewniają łatwość wieszania ręczników. 

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

VIP.053.040 530 400 80 181 DG –

VIP.078.050 780 500 80 316 DG –

VIP.103.050 1030 500 80 412 DG –

VIP.128.050 1280 500 80 507 DG –

  Dostępne wykończenia w standardowej cenie: polerowany na połysk, szczotkowany.
  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: DG – po przekątnej.
  Ciśnienie maksymalne: 10 bar.
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Kalmar Simplex
Grzejnik ze stali nierdzewnej

Prosta – uniwersalna forma dobrze komponująca się w każdym otoczeniu.
Idealny, do małych łazienek, toalet i kuchni. Trwały – wykonany z polerowanej stali nierdzewnej, 
w całości z profi li kwadratowych o boku 30 mm.

Duża odległość między elementami poziomymi umożliwia wygodne wieszanie ręczników.

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka wersja elektryczna

SPX.083.023.IP.BB 830 230 80 160 BB 200 mm  –

SPX.123.023.IP.BB 1230 230 80 220 BB 200 mm  –

SPX.153.033.IP.BB 1530 330 80 250 BB 300 mm  –

  Dostępne wykończenia: polerowany na połysk.
  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: BB – przyłącza dolne w pionowych elementach grzejnika.
  Ciśnienie maksymalne: 15 bar.
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Kalmar Post 
Aluminiowy grzejnik łazienkowy

Uczta funkcjonalności i dobrego smaku. Wymierne korzyści z małych wymiarów. 
Idealny do niewielkich łazienek i kuchni.

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

POS.120.020 1200 200 (300) 126 280 CB 50 mm – 

POS.020.120 200 1200 72 280 LR 1260 mm – 

  Dostępne wykończenia w standardowej cenie: biały matowy, czarny matowy.
  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne, LR – lewe i prawe po przeciwległych stronach.
  Ciśnienie maksymalne: 6 bar.

Prosty, praktyczny i atrakcyjny cenowo grzejnik łazienkowy. Zajmuje mało miejsca na ścianie,
więc polecany jest tam, gdzie nie mieszczą się bardziej rozbudowane formy.  
Bez dopłaty (w wersji pionowej) dostępny aluminiowy, polerowany na połysk reling na ręcznik.
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Kalmar Splendor 
Grzejnik stalowy 

Szyk i elegancja w każdym calu. Rozmach wprowadzony do wnętrza. 
Wysoki połysk dla najbardziej wymagających.

Grzejnik z płaskim frontem wykończonym lustrem lub tafl ą szkła. Elegancki i praktyczny. 
Opcjonalnie można zamontować jeden bądź kilka relingów Molli na ręczniki. Idealny do użytkowania 
również jako zmywalna tablica. 

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

SPL.080.048 800 480 96 409 CB 50 mm 

SPL.120.048 1200 480 96 610 CB 50 mm 

SPL.120.057 1200 570 96 736 CB 50 mm 

SPL.180.048 1800 480 96 880 CB 50 mm 

SPL.180.057 1800 570 96 1060 CB 50 mm 

  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
Dostępne wykończenia: biały, czarny, lustro.

  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne.
  Ciśnienie maksymalne: 6 bar.   Otwór do montażu grzałki standardowo po prawej stronie, po lewej dostępny na zapytanie.
  Do grzejników o wysokości 800 mm można zamontować maksymalnie trzy relingi MOLLI,
  o wysokości 1200 mm – 5 relingów, a do wysokości 1800 mm – 6 relingów.

Reling na ręczniki MOLLI

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm]

MOL.050 70 530 65

MOL.060 70 620 65

 Dostępne wykończenia: biały połysk, czarny połysk, chromowany.
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Kalmar Concordia
Grzejnik aluminiowy

Pragmatyczny wybór. Prosta forma, duża wydajność grzewcza i atrakcyjna cena. Dla tych, którzy cenią 
ekonomiczne i funkcjonalne rozwiązania.

Każdy grzejnik w standardzie posiada dolne przyłącze bez dodatkowej dopłaty.  
Szybko dostępny w najpopularniejszych kolorach i rozmiarach.

kod towaru ilość elementów wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

CON.183.024 3 1826 237 100 897 CB 50 mm –

CON.183.032 4 1826 316 100 1196 CB 50 mm –

CON.183.040 5 1826 395 100 1495 CB 50 mm –

CON.183.047 6 1826 474 100 1794 CB 50 mm –

CON.183.055 7 1826 553 100 2093 CB 50 mm –

CON.183.063 8 1826 632 100 2392 CB 50 mm –

CON.203.024 3 2026 237 100 981 CB 50 mm –

CON.203.032 4 2026 316 100 1308 CB 50 mm –

CON.203.040 5 2026 395 100 1635 CB 50 mm –

CON.203.047 6 2026 474 100 1962 CB 50 mm –

CON.203.055 7 2026 553 100 2289 CB 50 mm –

CON.203.063 8 2026 632 100 2616 CB 50 mm –

  Dostępne wykończenia w standardowej cenie: biały matowy, grafitowy, czarny matowy.
  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne.
  Ciśnienie maksymalne: 10 bar. 15
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Kalmar Nobilis 
Grzejnik kamienny 

Nobilis to szlachetne piękno i subtelna elegancja świadcząca  
o przywiązaniu do harmonii i stylu. Pomysł na grzejnik został zainspirowany 
klasyczną sztukaterią. Nobilis podkreśli każde wysublimowane wnętrze  
a projektom opartym na prostych rozwiązaniach doda sznytu.

Unikatowa i innowacyjna forma grzejnika została oparta  
na klasycystycznych, nawiązujących do tradycji rozwiązaniach.  
Wrażenie solidności wynika nie tylko z kształtu i zastosowanego materiału 
ale również z przywiązania do detalu.

kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

NOB.060.090 600 900 90 850 CW –

NOB.060.120 600 1200 90 1100 CW –

NOB.060.150 600 1500 90 1400 CW –

–NOB.150.060 1500 600 90 1400 CW

  Dostępne w dowolnym kolorze z palety RAL.
  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CW – centralne tylne ukryte.
  Ciśnienie maksymalne: 6 bar.

Dostępna wersja pozioma i pionowa, a także z lustrem.

17





Kalmar Unica 
Stalowy grzejnik ze zdjęciem

Artystyczny powiew we wnętrzu. Emocje, których pragniesz. Unikatowy obraz ukrywający 
swoją praktyczną funkcję. 

Dekoracyjny panel grzewczy wykończony grafi ką bądź zdjęciem. W wyborze w wersji fotografi i 
podstawowej, ze zdjęciem dostarczonym przez klienta, bądź w wersji ekskluzywnej ze zdjęciem autorstwa 
wybitnego fotografa. Dostępny również w opcji „Magia fotografi i” pozwalającej na zakup zdjęć 
kolekcjonerskich z tej samej serii. Dzięki niemu wnętrze zyska niepowtarzalny charakter.

  kod towaru wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm] moc [W] zasilanie dodatkowa grzałka

UNI.180.065  1800 650 91 1220 CB/CW 50 mm 

UNI.060.120 600 1200 91 900 CB/RB 50 mm 

UNI.100.100 1000 1000 91 1120 CB/CW 50 mm 

UNI.120.120 1200 1200 91 1620 CB/CW 50 mm 

  Dostępne wykończenia w standardowej cenie: biały półmat + nadruk z katalogu KALMAR lub nadruk zdjęcia od klienta.
  Gwarancja producenta – 3 lata. Moce grzewcze podano dla parametrów 75/65/20.
  Przy zasilaniu skróty oznaczają: CB – centralne dolne; RB – prawe dolne; CW – centralne tylne ukryte.
  Ciśnienie maksymalne: 6 bar.
  Otwór do montażu grzałki standardowo po prawej stronie, po lewej dostępny na zapytanie.
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IGNIS
 Grzałka do grzejnika

Ciekawa stylistycznie i technologicznie grzałka umożliwia zmianę większości 
grzejników łazienkowych Kalmar Radiators (dotyczy modeli Ordo, Munda, 
Splendor, Unica) z wersji wodnych na wodno-elektryczne. Dzięki temu 
przed i po sezonie grzewczym możemy suszyć ręczniki lub w miarę potrzeby 
podnieść temperaturę w łazience. 

Grzałka jest dostępna w wersji z widocznym kablem lub z maskownicą 
(wtedy kabel jest niewidoczny). 

Grzałka występuje w różnych wersjach kolorystycznych (biała, chromowana, 
grafitowa). 

Ma możliwość ustawienia temperatury grzejnika oraz dwa programy 
umożliwiające szybkie wysuszenie ręcznika.

kod towaru moc [W]
wysokość zewnętrznego 

korpusu [mm]
długość elementu 

grzejnego [mm]
sposób zasilania

IGNIS.03. *** 300 67 295 kabel z wtyczką

IGNIS.06.*** 600 67 360 kabel z wtyczką

IGNIS.03.***.MS 300 67 295 maskownica

IGNIS.03.***.MS 600 67 360 maskownica

  Dostępne wykończenia: biały, chromowany, czarny
  Gwarancja producenta – 2 lata
  *** w kodzie produktu należy zastąpić symbolem koloru: biały – WHI, chromowany – CRO, grafitowy - GRA



Kalmar Unica 
Stalowy grzejnik ze zdjęciem
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Wyraź swoje emocje i wybierz jedną z zaproponowanych przez nas  
wersji wykończenia grzejnika Unica:

• skorzystaj ze zdjęć artystycznych z kolekcji Leszka Szurkowskiego  
   lub Krystiana Bielatowicza; 
• wybierz jedno z podstawowych zdjęć modelu Unica;
• dostarcz plik z twoim zdjęciem i codziennie wracaj do tego  
   co dla Ciebie ważne.

Większy wybór zdjęć oraz wymogi techniczne do dostarczanych zdjęć  
na stronie www.kalmarradiators.com.

Zdjęcia Krystiana Bielatowicza na grzejnikach Kalmar Radiators.
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Fotograf, foto-ilustrator, projektant i autor książek. Obecnie profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 
w Łodzi i wykładowca w Akademii Nikona. 
Jego prace drukowane były m.in. w: „Graphis Photo”, „Communications Art Magazine”, „Graphic Excellence USA”,  
„Studio Magazine”, „Masters of Photography”, „APA Awards Book”, „How”, „Applied Arts” i „Photo District News”.  
Od 1964 r. uczestniczył w przeszło 150 krajowych i międzynarodowych wystawach zbiorowych.  
W latach 1965–2015 zrealizował 60 wystaw indywidualnych.

Leszek Szurkowski
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fot. Agnieszka Kowalczyk

Fotograf, filmowiec, archeolog. Specjalizuje się w fotoreportażu społecznym oraz street photo. 
Należy także do grona wykładowców Akademii Nikona. 
Jego fotografie publikowane były m.in. w: „Newsweek Polska”, „National Geographic Polska”,  
„National Geographic Traveler”, „The Virginia Quarterly Review” (USA), „Private Magazine” (Włochy),  
„El Comercio” i „Caretas” (Peru).
Swoje prace prezentował na wystawach m.in. w: Nowym Jorku, Peru, Leica Gallery w Warszawie.

Krystian Bielatowicz

fot. Michał Korta

Autorzy artystycznych fotografii dostępnych na grzejnikach Unica
Zdjęcia można zobaczyć na www.kalmarradiators.com
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www.kalmarradiators.com

Grzejnik Kalmar Unica
Grzejniki Kalmar Radiators  

to wspólnotowe wzory przemysłowe  
opatentowane w UE




