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Objevte infratopení



Proč infratopení?

Zvyšuje komfort bydlení
Rovnoměrné rozložení teplot v místnosti, které navozuje mnohem 
příjemnější tepelnou pohodu.

Pomáhá šetřit
Dosahuje prokazatelnou úsporu energie o 20 -30 % oproti teplovodním 
topným systémům

Nikomu neublíží
Zásadní snížení cirkulace vzduchu v místnosti, nedochází k víření 
prachových částic – sálavé teplo je odpradávna člověku nejpřirozenější.

Vysušuje zdi
Dochází k vysoušení stěn a zabraňuje vlhkosti a tvorbě plísní, nedochází 
však ke snížení vzdušné vlhkosti.

Před ničím neuteče
Nedochází k únikům tepla skleněnými výplněmi.



Kam je vhodné 
infratopení?

Novostavby
Infratopení je nejlevnější topný systém pro všechny novostavby 
rodinných domů. Bez výjimky. Nízké pořizovací náklady, úspornější 
provoz oproti teplovodním systémům, schopnost přesné regulace, 
výhodný tarif dodávek elektřiny pro celou domácnost. V neposlední 
řadě 0(nulové) náklady na údržbu a doživotní záruka.

Rekonstrukce
Variabilita instalačních možností dělá infratopení vhodným topným 
systémem pro rekonstrukce. Velkoplošné topné systémy ECOFLOOR 
a ECOFILM lze použít v případě, že rekonstrukce zasáhne podlahové 
krytiny, případně sádrokartonový podhled. Stropní a nástěnné 
infrapanely jsou díky jednoduché instalaci vhodné i pro částečné 
rekonstrukce.

Stávající soustava
Infratopení může jednoduše povýšit komfort Vaši stávající topné 
soustavy. Topná rohož ECOFLOOR bývá častým doplňkem radiátoru 
či otopného žebříku. Nástěnný či stropní infrapanel může být vhodným 
doplňkem pro přechodné období před či po topné sezóně, kdy teplo-
vodní soustava není natopená. Rychlá dynamika infrapanelu dokáže 
reagovat na okamžitou potřebu ohřátí.

Veřejné objekty
Vedle rodinných domů je infratopení vhodným systémem do všech 
typů budov. Administrativních, průmyslových, zemědělských. Do výrob-
ních či sportovních hal. Zimní zahrady, pergoly, infrakabiny či dokonce 
zvířecí přístřešky a obydlí. Ve všech těchto objektech či speciálních 
aplikacích můžete využít výhody sálavého ohřevu infratopení a šetřit 
tak své peníze.



Kompletní dodávky
infratopení na klíč
Nabízíme ucelené služby od vypracování projektu, 
přes montáž až po následný servis. Systémům, 
kterým věříme, se věnujeme na 100%. Požádejte nás
o naše služby. S vděčností se o Vás postaráme.

Stropní | Podlahové infratopení





Stropní a nástěnné 
infrapanely

Skleněné infrapanely

Infrapanely
s termostatem

Keramické infrapanely

Vysokoteplotní
infrapanely

Sálavé konvektory

Infraobchod.cz
Objednejte si infrapanely
uzpůsobené pro přímou 
montáž zákazníkem.



DESIGNOVÉ
INFRATOPENÍwww.infraobrazy.cz



www.infraobchod.cz
navštivte náš eshop

www.infraobrazy.cz
pořiďte si místo obrazu infraobraz

www.infratopeni.info
dozvíte se více o infravytápění
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Ohrazenická 403, 533 52 Staré Hradiště, Pardubice

+420 466 330 666 | +420 777 058 609
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