
 

INFORMACJA PRASOWA 
 
 
Warszawa, 19 grudnia 2022 –  firma 2N-Everpol Sp. z o.o., wyłączny 

dystrybutor marki PRIME3, rozszerza kategorię Ogrzewanie wprowadzając do 

oferty nagrzewnicę elektryczną TEH21. Urządzenie to znajdzie zastosowanie 

w wielu miejscach tj. sklepy, warsztaty, hale, magazyny, garaże lub w trakcie 

remontu.   
 

Nagrzewnica elektryczna TEH21 marki PRIME3 o mocy 2000 W, posiadająca samo 

restartujący termostat (68°C) to urządzenie, które umożliwia efektywne ogrzanie 

powierzchni roboczej do 25 m2.  

Model TEH21 doskonale sprawdzi się przy okazji remontu domu lub mieszkania, na budowie 

lub w warsztacie. To przenośne źródło ciepła posiada 3 ustawienia pracy: 25/1000/2000 W. 

Nagrzewnica elektryczna TEH21 wyposażona jest w  wydajny, ceramiczny element grzewczy 

z technologią PTC, co gwarantuje, że ciepło jest odczuwalne niemal natychmiast po 

uruchomieniu urządzenia. Zawsze wtedy, gdy potrzebujemy chłodnego nawiewu, np. latem, 

umożliwi to funkcja chłodnego nadmuchu, w którą wyposażono urządzenie. 

Brak emisji spalin sprawia, iż model TEH21 idealnie spełni swoją funkcję w zamkniętych 

pomieszczeniach, w których występuje problem z wentylacją. Dodatkowo  wysoki przepływ 

powietrza do 197m³/h zapewnia lepszą jego cyrkulację. Nad bezpieczeństwem użytkowania 

czuwa funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem. 

Specyfikacja techniczna TEH21: 

 

• 3 ustawienia: 25/1000/2000 W 

• Termostat samo resetujący: 68 °C 

• Wydajny ceramiczny element grzewczy z technologią PTC 

• Długość kabla: 1,8 m 

• Ustawienie chłodnego nadmuchu 

• Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem 

• Napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz, moc: 2000 W 

• Wymiary: 21x16x21,7 cm 

• Waga:1,65 kg 

• EAN: 5901750505867 

Sugerowana cena detaliczna: 169 zł 

- KONIEC – 
 
 



 
O firmie 2N-Everpol. 

Firma 2N-EVERPOL powstała w 1992 roku zaczynając od dystrybucji opon, felg i kilku auto serwisów 
na terenie województwa mazowieckiego. Firma jest wyłącznym dystrybutorem najlepszych  
w swoich dziedzinach producentów branży elektroniki użytkowej, produktów małego AGD, 
elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych oraz pojazdów elektrycznych marek BLAUPUNKT i PRIME3, a 
także produktów firmy Audiotec Fischer. 
Drugą istotną działalnością firmy 2N-Everpol są usługi związane z caravaningiem. „Centrum 
Entuzjastów Caravaningu” w Baniosze k/Warszawy, jako największe czteropoziomowe centrum 
caravaningowe w Polsce, jest przedstawicielem w naszym kraju marek tj. CARPENTO, FENDT, HOBBY, 
KABE, MORELO, TABBERT, WEINSBERG, GIMEX, FLAMEFIELD, KOZIOL oraz CRESPO.  
 
Firma 2N-EVERPOL co roku, począwszy od 2009 otrzymuje prestiżowe wyróżnienie w postaci Gazeli 
Biznesu, przez co trafiła do elitarnego Klubu Gazeli Biznesu - grona najbardziej rozwijających się firm 
w Polsce. Od roku 2017 należy do zaszczytnego grona firm wyróżnionych „Diamentem Forbesa”. 

 
Więcej informacji: www.prime3.eu i www.everpol.pl.  
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