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Łazienkowa Dolcea 
 

Grzejnik łazienkowy Dolcea to nowość w ofercie firmy Rettig Heating, będącej 
producentem m.in. grzejników płytowych, łazienkowych i wodnego ogrzewania 
podłogowego Purmo. Specjaliści podkreślają wyjątkową elegancję tego modelu 
grzejnika, którego poziome rurki kolektora zostały wygięte na kształt fali. 
Urządzenie to z pewnością znajdzie zwolenników wśród klientów ceniących 
francuski styl, połączony z konkurencyjną ceną.   
 

Dolcea produkowana jest w fabryce koncernu 

Rettig Heating we Francji, a sprzedawana w Polsce 

poprzez obejmującą cały kraj sieć dystrybutorów 

grzejników płytowych Purmo. Model Dolcea jest to 

elegancki i zarazem funkcjonalny grzejnik, 

wykonany ze stali najwyższej jakości. Malowanie 

jego odbywa się poprzez napylanie 

elektrostatyczne, a zastosowanie w czasie 

produkcji metody pasywacji chromowej pozwala 

uzyskać na powierzchni grzejnika dodatkową 

warstwę antykorozyjną. W odróżnieniu od grzejnika 

Skalar o prostych kolektorach, czy modelu Argus, 

w którym poziome kolektory zostały wygięte  

w łagodny łuk, Dolcea posiada kolektory w kształcie 

delikatnej  fali. Uzyskano  w  ten sposób  oryginalny 

 



efekt, który nadaje  temu urządzeniu  lekkości  i  zwiększa  jego walory estetyczne. 

Oryginalny kształt Dolcei jest zarazem funkcjonalny – wygięcie ułatwia zawieszanie na 

grzejniku suszących się ręczników. Jak podkreślają specjaliści z działu technicznego 

firmy Rettig Heating, Dolcea jest urządzeniem wyjątkowo precyzyjnie wykonanym. 

Najlepsze surowce i podwójne malowanie dają gwarancję, że otrzymamy produkt trwały, 

który będzie sprawdzał się w  naszej łazience przez wiele lat. Dlatego też firma Rettig 

Heating oferuje 6-letnią gwarancję na ten grzejnik. 

 

„Dolcea cieszy się dużą popularnością u naszych Klientów. 

Myślę, że duży wpływ ma na to szyk i elegancja konstrukcji 

tego modelu. Zaletą Dolcei jest także możliwość regulacji 

głębokości jej zawieszenia. Tak więc w momencie montażu 

możemy odpowiednio dobrać odległość urządzenia od 

ściany, tak aby dopasować ją do naszych indywidualnych 

potrzeb” – tłumaczy Małgorzata Kerntopf-Zalewska, Product 

Manager w firmie Rettig Heating.  

 

 

Dane techniczne grzejnika łazienkowego Dolcea: 

materiał: wysokiej jakości profil stalowy 

czynnik grzewczy: woda 

maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar 

maksymalna temperatura: 95ºC 

montaż: jako grzejnik stojący lub wiszący w formie  

ażurowej ścianki 

produkcja: zgodna z EN ISO 9002,  EN ISO 14001, PN EN 442 

atest higieniczny: HK/B/2319/01/2000 

kolor: RAL 9016 śnieżnobiały; inne kolory na zamówienie 

gwarancja: 6 lat 

 


