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Dokonalé fungování, komfort  a úspory
získáte jen s rozdělovačem DN40

TOP HEATING ENGINE PREMIUM
SPLŇUJE NEJVYŠŠÍ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

MAXIMÁLNÍ VÝKON
A SPOKOJENOST

 

   
    

 
TOP HEATING je 100% kompatibilní s moderními zdroji tepla a
připravena pro nízkoteplotní úsporné topení.

Podlahové topení TOP HEATING PREMIUM a
TEPELNÉ ČERPADLO NIBE F2040

ZVÝHODNĚNÝ
PAKET

Podlahové topení
TOP HEATING PREMIUM

+
Tepelné čerpadlo NIBE F2040

+
Profesionální instalace Instal XPERT

Ve spojení s prémiovým podlahovým topením
TOP HEATING PREMIUM získáte dokonale
komfortní a úsporné topení.



Výhody:
Systém pro efektivní vytápění a ohřev teplé vody

Vestavěný nerezový ohřívač teplé vody o objemu 180 litrů

Topný faktor COP= 3,89

Vyvinuto pro co nejjednodušší instalaci

Venkovní jednotka s kompaktními rozměry

Propojení je realizováno pouze topnou vodou

Antivibrační spoje zamezující přenosu vibrací a hluku

Dálková správa NIBE Uplink

Funkce chlazení

Zabudovaná vana pro odvod kondenzátu

Paket s vysokou účinností
Vysoce efektivní provoz až do venkovní teploty -20 °C
Kompresor s řízeným výkonem, který se vždy přizpůsobí aktuální potřebě tepla
Maximálně optimalizuje provozní náklady
Aktivní chlazení, v případě potřeby je možné váš dům nejen vytápět, ale i chladit

Výhody:

Jeden izolační systém podlahy (polystyren + fólie TOP HEATING PREMIUM)

Vy si svobodně zvolíte nejvhodnější �xaci potrubí pomocí vodicí lišty, systémové desky nebo příchytky

Velmi nízká vstupní teplota topné vody s vysokým výkonem předávání tepla do místnosti

Zpevňuje a stabilizuje izolační vrstvu a tvoří pevnou podložku pro instalaci podlahového vytápění

Vytváří také teplotní bariéru proti chladu spodní stavby při nefunkčnosti topení (jaro - podzim)

Kompatibilita s tepelným čerpadlem, kondenzačním kotlem, elektro kotlem

Vysoký výkon s jakoukoli podlahovou krytinou

Bariérová funkce DUAL EFFECT

Dokonalá regulace každé místnosti a automatické odvzdušnění bez starostí

Přenos tepla a odraz do místnosti s maximální efektivitou (nepustí teplo směrem dolů)

THERMO bariéra pro využití 100% vyrobeného tepla bez tepelných ztrát

Rovnoměrné rozvrstvení teplot pro rozteče potrubí 200-180-150-120-100-80-50

7 vrstvá technologie s vysokopevnostní laminací MULTIFOIL

Podlahové topení TOP HEATING PREMIUM maximalizuje účinky tepelné izolace

Vysoká ochrana tepelné izolace při stavebních pracích a celkové životnosti

Profesionální instalace Instal XPERT

Kompletní technologie tepelného čerpadla STIEBEL ELTRON 

Potrubí TOP HEATING PREMIUM RED

7 vrstvou thermo-re�exní fólii TOP HEATING PREMIUM

Fixační systém TOP HEATING

Rozdělovač ENGINE PREMIUM

Svěrné šroubení

Dilatační pás

Zvýhodněný paket obsahuje:

Podlahové topení
TOP HEATING

PREMIUM

Tepelné čerpadlo
NIBE F2040

Zvýhodněný paket TOP HEATING PREMIUM
 + Tepelné čerpadlo NIBE F2040

Shrnutí výhod podlahového topení TOP HEATING PREMIUM
v paketu s tepelným čerpadlem NIBE F2040

TOP HEATING nabízí vysoce komfortní prémiové podlahové topení s maximálními úsporami,
díky dokonalé kompatibilitě s tepelnými čerpadly, kondenzačními a elektro kotli.



PROFESIONÁLNÍ INSTALACE
Dokonalé sladění podlahového topení a zdroje tepla.
Nejlepší řešení, které splňují požadavky našich zákazníků.
Nabízíme perfektně sladěné komponenty s profesionální instalací.
Bezproblémová kompatibilita se všemi dostupnými zdroji tepla.
Nejvyšší kvalita materiálů za dostupnou cenu včetně
komplexní instalace.

ZKUŠENOSTI
GARANCE
KVALITA

Odborné poradenství
Projekční návrhy
Návrh ideálního zdroje tepla a ovládacích prvků.


