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grzejniki kanałoweKratki maskujące

drewniana, poprzeczna

Buk lub dąb

Surowy, olejowany lub lakierowany

Zwijana kratka poprzeczna z dębowymi 

lub bukowymi poprzeczkami

Kratka drewniana jest standardowo dostarczana 

w wersji surowej PMO czyli bez listwy 

wykończeniowej. 

Wolny przepływ: 58%

duraluminium, poprzeczna

Zwijana kratka poprzeczna z duraluminiowymi 

(eloksowanymi) poprzeczkami

Dostępne kolory: naturalny, złoty, jasny brąz, 

ciemny brąz lub czarny

Kratka jest standardowo dostarczana w wersji 

PMO czyli bez listwy wykończeniowej 

Wolny przepływ: 71%

duraluminium, podłużna

Kratka podłużna z duraluminiowymi 

(eloksowanymi) poprzeczkami

Dostępne kolory: naturalny, złoty, jasny brąz, 

ciemny brąz lub czarny

Kratka jest standardowo dostarczana w wersji 

PMO czyli bez listwy wykończeniowej 

Wolny przepływ: 71%

stal nierdzewna, poprzeczna

Zwijana kratka poprzeczna z poprzeczkami ze 

stali nierdzewnej

Gatunek stali: 1.4301

Kratka jest standardowo dostarczana w wersji 

PMO czyli bez listwy wykończeniowej 

Wolny przepływ: 58%

stal nierdzewna, podłużna

Kratka podłużna z poprzeczkami ze stali 

nierdzewnej

Gatunek stali: 1.4301

Kratka jest standardowo dostarczana w wersji 

PMO czyli bez listwy wykończeniowej 

Wolny przepływ: 58%

UWAGA: Kratki podłużne można zastosować tylko z grzejnikami FMK
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listwy wykończeniowe

Kratki maskujące grzejników kanałowych Aquilo są dostępne w wersji bez listwy ozdobnej lub zastosowaniem wersji z 
listwą ozdobną L lub Z. Z powodu różnych długości lameli w kratkach w wariancie z listwą ozdobną lub bez (dla grzejników 
o tej samej szerokości), wszystkie listwy ozdobne muszą być zamawiane wraz z kratkami maskującymi. Listwy ozdobne L i Z 
są wykonane wyłącznie z duraluminium, przy czym listwy L są dostępne we wszystkich wariantach kolorystycznych, takich 
samych jak w przypadku duraluminiowych kratek maskujących, natomiast listwy Z są dostępne jedynie w kolorze natural-
nego aluminium.

Wykonanie bez listwy ozdobnej
Zastosowanie kratki maskującej bez listwy ozdobnej możliwe 
jest w przypadku wykonania dokładnego montażu grzejnika 
kanałowego przede wszystkim w zakresie ustawienia wyso-
kości grzejnika w stosunku do poziomu gotowej podłogi. 
Tego rodzaju realizacja zakłada jednocześnie idealne ułożenie 
gotowej podłogi wokół grzejnika kanałowego o takiej samej 
szerokości szczeliny.

Wykonanie z listwą ozdobną L
Kratka maskująca wyposażona w listwę L optycznie obramo-
wuje grzejnik kanałowy w otaczającej go podłodze. Listwa L 
przykrywa miejsce styku między wanną a podłogą, dlatego 
jest przede wszystkim stosowana w miejscach, gdzie wystę-
puje nierówna szczelina między wanną grzejnika kanałowego 
a otaczającą go podłogą. Listwa L dostarczana jest wraz z 
kratką maskującą w odpowiednio przyciętych odcinkach, które 
montowane są na wannę grzejnika w trakcie montażu kratki. 
Aby zamocować listwę L do podłogi produkuje się ją z umiesz-
czoną na jej spodzie obustronną taśmą klejącą.  

Wykonanie z listwą ozdobną Z
Kratka maskująca wyposażona w listwę Z optycznie obramowuje grzejnik kanałowy w otaczającej go podłodze. Listwa Z 
przykrywa miejsce styku między wanną a podłogą, a także stanowi podstawę do ułożenia kratki maskującej. Stosuje się ją 
w przypadkach, kiedy wanna grzejnika jest głębiej 
posadowiona („utopiona”) w stosunku do poziomu 
podłogi, jak również w przypadku, kiedy grzejnik nie 
jest ułożony w poziomie w stosunku do otaczającej 
go podłogi oraz tam, gdzie występuje nierówna 
szczelina między wanną grzejnika kanałowego 
a otaczającą go podłogą. Listwa Z dostarczana 
jest w całości wraz z kratką maskującą. Zaleca się 
umocowanie listwy Z do podłogi za pomocą kitu 
silikonowego.  

• Listwy L oferowane są w takich samych kolorach jak kratki
• Listwa Z oferowana jest jedynie w kolorze naturalne aluminium
• Listwy Z, L należy koniecznie zamawiać razem z kratką!
• Szerokość kratki bez listwy (PMO) jest inna niż dla kratki z listwą L (PML) a jeszcze inna niż dla kratki z listwą Z (PMZ) dla tej 

samej szerokości grzejnika! Dlatego kratka PMO nie pasuje do zestawu PML oraz PMZ, podobnie jak kratka z zestawu PML 
nie pasuje do zestawu PMZ !

• Dla zastosowania listwy Z konieczne jest osadzenie wanny grzejnika 3-5 mm poniżej poziomu gotowej podłogi.
• Jeśli w wyniku błędnego montażu lub też w wyniku uszkodzenia mechanicznego dojdzie do zmiany kształtu wanny 

grzejnika, producent nie ponosi odpowiedzialności za powstanie ew. problemów, jakie powstać mogą w trakcie zakładania 
listew ozdobnych czy kratek.

Listwy „Z” i „L” należy zamawiać wraz z kratką! W przypadku użycia listwy „Z” należy wannę osadzić o 3-5 mm poniżej 
poziomu gotowej podłogi! Listwa „Z” dostarczana jest w stanie zmontowanym w formie ramki. Zalecamy umocowanie 
listwy silikonowym kitem do gotowej podłogi. Listwa „L” dostarczana jest w stanie rozłożonym z naklejoną na wewnętrznej 
stronie dwustronną taśmą samoprzylepną. Jeżeli dojdzie do zmiany kształtu wanny grzejnika w wyniku błędnego montażu 
lub uszkodzenia mechanicznego, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z instalacją listew.

Kratka

Wanna
grzejnika

Gotowa podłoga
z wykładziną PMO

Wanna
grzejnika

Gotowa podłoga
z wykładziną

Listwa „L”
Kratka PML

PML

Gotowa podłoga
z wykładziną Listwa „Z”

Kratka PMZ

Wanna grzejnika

Podkładka gumowa
zintegrowana
w listwie „Z”

PMZ




