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Stare, masywne modele kaloryferów żeliwnych zastąpiono nową generacją żeliwnych produktów.

Traktowane są jako produkt ekskluzywny, a zainteresowanie nimi stale rośnie.

Grzejniki żeliwne od połowy lat 90. są systematycznie zastępowane

grzejnikami stalowymi lub aluminiowymi. Tymczasem na rynku pojawiły

się ich nowe, udoskonalone wersje. Chropowata powierzchnia żeberek

została wygładzona, ciekawy kształt uczynił nowoczesny model

bardziej eleganckim. Cechuje je teraz wyższa efektywność, zbyt duża

pojemność wodna bowiem została zmniejszona, by zapewnić

maksymalną wydajność oraz oszczędność energii. 

Zaletą żeliwa jest jego trwałość. Materiał ten jest dużo bardziej odporny

na korozję – ocenia Marek Czupryński, szef działu sprzedaży firmy Ling

Sp. z o.o. – Dzięk i temu żywotność urządzeń żeliwnych obliczana jest

minimum na 20 lat. Grzejnik i stalowy – obecnie najchętniej kupowany –

nie jest w stanie pracować tak  długo.

Jeżeli posiadamy w mieszkaniu grzejnik i żeliwne, k tóre są

odkamienione i wypłukane, a całość instalacji w budynku jest w dobrym

stanie i odpowiednio wyregulowana, nie ma potrzeby wymiany kaloryfera na stalowy bądź aluminiowy – dodaje Marcin

Porzycki, prezes Spółki ECO Ciepło Lokalne I.  

– Zainteresowanie nowoczesnymi modelami grzejników żeliwnych stopniowo zwiększa się – zauważa Marek

Czupryński. – Stereotyp sprawia jednak, że w porównaniu z urządzeniami stalowymi czy aluminiowymi, sprzedawane

są obecnie ich śladowe ilości. Grzejnik i żeliwne są dziś produktem niszowym i paradoksalnie, posiadanie ich stało się

w Polsce, podobnie jak  na Zachodzie, oznaką eksk luzywności. W efekcie, posiadanie nowoczesnych modeli

przek łada się na wyższą cenę.

W Polsce kaloryfer stanowi stały element wystroju każdego wnętrza, czy to mieszkalnego czy publicznego.

Używany jest w budownictwie już od 155 lat. Najstarsze tego typu urządzenie podłączone do obiegu systemowego

ogrzewa nieprzerwanie od 109 lat wnętrza daczy Wielkiego Księcia Borysa Władymirowicza, znajdującej się w

okolicach Sankt-Petersburga. Współcześnie stanowi podstawowe wyposażenie mieszkań ogrzewanych Ciepłem

Systemowym, z którego korzysta ponad 15 mln Polaków.
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