Zahrejte sa

Príjemné teplo
pre Vaše úteráky
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Kupeľňový
ohrievač uterákov
Produkt
Kúpeľňové ohrievače uterákov infraSWISS
prinášajú do Vašej kúpeľne komfort
a pohodlie vďaka rýchlemu zohrievaniu
uterákov. Pocítite rozdiel!
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Inovatívna technológia,
ktorá vydrží
Inovatívna technológia
Kúpeľňové panely infraSWISS sú vhodné do akejkoľvek
kúpeľne bez ohľadu na vykurovací systém.

Prehľad produktu
Špičkový dizajn a príjemné teplo vo Vašej kúpeľni.
S týmto Vám vieme pomôcť.
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Ako nás nájdete
Kontaktné adresy
Stačí zavolať a dohodnúť sa na stretnutí.
Radi Vás uvidíme.

Ponorte sa do sveta pohodlia
a pocíťte ten úžasný pocit z tepla
uterákov v miestnosti, ktorá má tú
správnu teplotu.
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Kúpeľnový ohrievač
uterákov

Produkt

Infračervené teplo

Nielenže sa kúpeľňové panely infraSWISS zohrievajú

Príjemné

svetelnou rýchlosťou, navyše tiež zohrejú a tým aj
spríjemnia Vašu kúpeľňu a dajú jej skutočný zmysel
pohodlia. Či v jemných farbách alebo modernej čiernej,

kúpeľňovými panelmi infraSWISS
pochádza
z infračervených
ohrievačov, ktoré zohrievajú nielen

všetky majú skvelý nadčasový dizajn. Vďaka ich tenkej
konštrukcii a dostupnej škály veľkostí sa dobre hodia do
ktorejkoľvek kúpeľne. Čelná tabuľa z tvrdeného skla je
nielen elegantná, ale aj jednoduchá na údržbu.
V závislosti od vybraného modelu možu byť rôzne držiaky
na osušky stavané na mieru – zdvojené alebo jednoduché
mriežky, zaoblený štýl alebo moderná hranatá forma.

vzduch, ale aj predmety, ktoré sa
nachádzajú v ich blízkosti. Teplo je
prenášané z materiálov do celej
miestnosti prakticky bez straty,
vytvárajúc blahodárnu, uvoľňujúcu
atmosféru pre ľudí a zvieratá.

teplo

vyprodukované

Švajčiarsky výrobok

Energická efektivita bez
straty komfortu
Kúpeľňové panely
infraSWISS vyžarujú
úžasný pocit príjemného
tepla, ktoré z Vašej kúpeľne
vytvára oázu relaxu.

Kúpeľňové panly infraSWISS sú nezávislé od už
existujúceho vykurovacieho systému, čo je mimoriadna
výhoda najmä na jar, jeseň alebo v chladné letné dni,
kedy centrálne kúrenie ešte nie je zapnuté. Kúpeľňové
panely udržujú vo Vašej kúpeľni príjemné teplo.

Kúpeľňové panely infraSWISS sú

Kúpeľňové panely infraSWISS sa môžu takisto použiť

ohrievačov.

v kuchyni alebo dielni, či už v rodinných domoch alebo
hoteloch.

vyrábané exkluzívne vo Švajčiarsku
za
najnáročnejších
štandardov,
využívajúc
prvotriedne,
vysokokvalitné
materiály.
Tvoria
jednu časť z komplexnej škály
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Inovatívna technológia,
ktorá je udržateľná
Udržateľnosť

Technológia

Keď príde na schopnosť obhájiť
sa, vyvíjanie inovačnej tepelnej

Využívaním

najnovšej

technológie,

infaSWISS

nájsť

ohrievače uterákov ohrievajú veľmi rýchlo a sú
mimoriadne výkonné. Tieto ohrievače uterákov

produkt, ktorý bude priateľský
životnému prostrediu, a zároveň

poskytujú pri veľmi nízkej spotrebe najlepši možný
rozvod tepla.

technológie

znamená

ekonomický. Pretože zákazník
potrebuje
vedieť,
že
koná
zodpovedne s ohľadom
životné prostredie.

na
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Kvalita
infraSWISS ohrievače uterákov vytvárajú úroveň
pohodlia a blaho, ktoré môžete skutočne cítiť.

Moderná technológia, použitá v
infraSWISS
zariadení,
má

Nevyprodukováva sa žiadny hluk, prach, sadza ani
CO2. Všetky modely zaručujú spoľahlivé riadenie a

najnižšiu
možnú
spotrebu
energie. Bezstratový prenos tepla

účinné využitie energie. Jednoducho sa ovládajú a

a krátka doba odozvy zaručujú,
že prírodné zdroje sú využité
opatrne ako je len možné.

môžu byť nastavené pre individuálne požiadavky.

Poradenstvo
infraSWISS dáva dôraz na dobré poradenstvo. Náš
personál absolvuje príslušné školenie a je dobre
informovaný o všetkých našich výrobkoch, vrátane
tých najnovších. Bude im potešením stretnúť sa s
vami u vás doma prejednať vaše potreby a pomôcť
vám vybrať si to správne zariadenie.

Jednoduchá inštalácia
infraSWISS ohrievače uterákov sa jednoducho
inštalujú, vyžadujú nie viac ako 230 V prívodu
elektriny. Sada na montáž na stenu je zahrnutá.

infraSWISS ohrievače
uterákov
majú
jedinečný nadčasový
dizajn a vďaka výberu
rozmerov a tvarov
môžu
byť
ľahko
inštalované v každej
kúpeľni.
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Prehľad produktu
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Ohrievače uterákov s držiakom na uteráky
Model DOLANO

400SL H

500SL H

600 H

600ML H

Model Quattro

400SL H

500SL H

600 H

600ML H
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Ohrievače uterákov s držiakom na uteráky
900 H

900ML H

Príslušenstvo

Bezrámové ohrievače uterákov / radiátory do kúpeľní
1100 H

Produkt č.

Typ

Rozmery

El. príkon

Farba

84 01 02

infraSWISS 400SL H biela

300x1200

290 W

biela

84 01 03

infraSWISS 500SL H biela

300x1800

440 W

biela

84 01 04

infraSWISS 600 H biela

610x1000

530 W

biela

84 01 07

infraSWISS 600ML H biela

500x1200

530 W

biela

84 01 05

infraSWISS 900 H biela

610x1380

750 W

biela

84 01 08

infraSWISS 900ML H biela

500x1700

750 W

biela

84 01 06

infraSWISS 1100 H biela

610x1710

950 W

biela

84 02 02

infraSWISS 400SL H čierna

300x1200

290 W

čierna

84 02 03

infraSWISS 500SL H čierna

300x1800

440 W

čierna

84 02 04

infraSWISS 600 H čierna

610x1000

530 W

čierna

84 02 07

infraSWISS 600ML H čierna

500x1200

530 W

čierna

84 02 05

infraSWISS 900 H čierna

610x1380

750 W

čierna

84 02 08

infraSWISS 900ML H čierna

500x1700

750 W

čierna

84 02 06

infraSWISS 1100 H čierna

610x1710

950 W

čierna

Príslušenstvo pre ohrievače uterákov
900 H

900ML H

1100 H

Produkt č.

Typ

Farba

94 01 02

Držiak na uteráky DOLANO SL 30

chróm

94 01 08

Držiak na uteráky DOLANO SL double 30

chróm

94 01 11

Držiak na uteráky DOLANO ML 50

chróm

94 01 12

Držiak na uteráky DOLANO ML double 50

chróm

94 01 04

Držiak na uteráky DOLANO 61

chróm

94 01 03

Držiak na uteráky DOLANO double 61

chróm

94 01 09

Držiak na uteráky DOLANO transversely to type 600H / glued

chróm

94 01 10

Držiak na uteráky DOLANO transversely to type 900H / glued

94 02 01

Držiak na uteráky Quattro SL 30

nehrdzavejúca oceľ

94 02 02

Držiak na uteráky Quattro ML 50

nehrdzavejúca oceľ

94 02 03

Držiak na uteráky Quattro 61

nehrdzavejúca oceľ

chróm

13

12
Termostaty / regulácia pre ohrievače uterákov
Produkt č.

Typ

92 03 13

RDE 10 časový termostat

Farba
biela

Digitálny časový termostat /ovládač izbovej teploty s nočným režimom/ Oddelený denný
program (ochranná funkcia pred ochladením), Užívateľsky zvoliteľná doba na každý deň so
zaistením, 2 prispôsobiteľné teploty (komfortná a nočná teplota), Prevádzková funkcia/
ON/OFF tlačidlo

93 02 04

UP ECO spínač na šetrenie energie

biela

94 02 05

AP ECO spínač na šetrenie energie

biela

Spínač na šetrenie energie so zabudovaným časovačom môže byť nastavený od 15 minút
až do jednej hodiny. Na konci tejto doby sa infraSWISS ohrievač uterákov automaticky
vypne. Tento spínač sa používa na spustenie infraSWISS ohrievača uterákov. Kontrolné
svetlo na tlačidle svieti, keď je zariadenie v chode.

93 02 06
Zeptrion časový spínač
Časový spínač môže byť naprogramovaný na zapnutie a vypnutie ako je potrebné.

biela

Model Quattro

Model
Dolano
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infraSWISS Slovakia s.r.o.
Adresa:
SNP 2508/18
06601 Humenné
Slovakia
IČO: 44271379
IČ DPH: SK2022656592
Tel.: +421 905 516 198
Tel./Fax: +421 57 7722 010
info@infraswiss-slovakia.sk
janko@infraswiss-slovakia.sk
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