Podlahové topení SUPERIZOL a
TEPELNÉ ČERPADLO IVT AIR X
SUPERIZOL je 100% kompatibilní s moderními zdroji tepla a je
připraven pro nízkoteplotní úsporné topení.

ZVÝHODNĚNÝ PAKET
COMFORT HEAT
Podlahové topení
SUPERIZOL

+
IVT AIR X
+
Profesionální instalace Instal XPERT
MAXIMÁLNÍ VÝKON
A SPOKOJENOST
TOP HEATING ENGINE PREMIUM
SPLŇUJE NEJVYŠŠÍ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ

Dokonalé fungování, komfort a úspory
získáte jen s rozdělovačem DN40

GARANT KVALITY

Vedoucí technického oddělení IVT

Ing. Václav Helebrant

Ve spojení s prémiovým podlahovým topením
SUPERIZOL získáte dokonale komfortní a úsporné topení.
TOP HEATING nabízí vysoce komfortní prémiové podlahové topení s maximálními úsporami,
díky dokonalé kompatibilitě s tepelnými čerpadly, kondenzačními a elektro kotli.
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Tepelné čerpadlo
IVT AIR X

Zvýhodněný paket SUPERIZOL
+ Tepelné čerpadlo IVT AIR X
Shrnutí výhod podlahového topení RENOVA ORIGINAL
v paketu s tepelným čerpadlem IVT AIR X
Nejprodávanější tepelné čerpadlo vzduch/voda na trhu.
Nejvyšší energetická třída A++ (A+++).
AIR X je premiantem v nezávislých testech spotřeby elektřiny.
Díky vysokému topnému faktoru ušetříte více než s jinými tepelnými čerpadly.
Teplou vodou nemusíte šetřit. Dostanete 284 l vody o teplotě 40°C.

Podlahové topení
SUPERIZOL

Zvýhodněný paket COMFORT HEAT obsahuje:
Tepelné čerpadlo IVT AIR X 90, AIR X 70 vhodné pro RD 100-200 m2
IVT AirModul E s komfortním ohřevem TUV, 284 l vody o teplotě 40°C
Podlahové topení Top Heating SUPERIZOL pro RD 100-200 m2
Regulaci každé místnosti pomocí nerezového rozdělovače POWER
Komfortní a jednoduché řízení vytápění pomocí termostatu
Dokumenty pro získání snížené sazby na elektřinu pro celý dům
Sladění instalace do jednoho celku v návaznosti na ostatní řemeslné práce
Doživotní záruku na prasknutí potrubí
Navýšenou záruku na celou skladbu podlahy o 8 let
Profesionální instalace Instal XPERT

Výhody pro Vás / Výhody spojení TČ IVT a podlahového topení SUPERIZOL:

Slevy PAKET COMFORT HEAT 2019:

Spojením prémiového podlahového topení SUPERIZOL a tepelného čerpadla IVT AIR X získáte komfortní a úsporné topení

Základní sleva: 30.000 Kč včetně 15% DPH

Maximální úspory na vytápění v nákladech

Sleva zima: 10.000 Kč včetně 15% DPH

Sezonní energetická účinnost 203 %.

Sleva za platbu přednostní platbu 8.000 Kč včetně 15% DPH

Podlahové topení v nejmodernějším německém standardu s dokonalým izolačním účinkem

Sleva za pokládku izolace před realizací podlahového
topení 5.000 Kč včetně 15% DPH

Šetří peníze – nejvyšší topný faktor SCOP 4,84
Podlahové topení Top Heating je vhodné pro všechny typy krytin s tepelným odporem do 0,15 k/W m²
Vysoký komfort vytápěných podlah bez studených míst
Odolné a spolehlivé – navrženo pro severské klima
Teplou vodou nemusíte šetřit. Dostanete 284 l vody o teplotě 40°C. Zásobník je vyroben z nejodolnějšího nerezu
Topné faktory: COP 5,1 (7/35) a COP 4,1 (2/35)
S AirModulem E vám tepelné čerpadlo zabere pouhých 0,4 m²
Tichý provoz
Bezspárová podlaha s perfektní rovinností
Vysoká pevnost podlahy pro zatížení jakýmkoli nábytkem a to i na nožičkách
Bezstarostný chod topení bez práce a starostí
Nižší sazba elektřiny pro celý chod domu

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