Podlahové topení TOP HEATING PREMIUM a
TEPELNÁ ČERPADLA Panasonic Aquarea
TOP HEATING je 100% kompatibilní s moderními zdroji tepla a
připravena pro nízkoteplotní úsporné topení.

ZVÝHODNĚNÝ
PAKET
Podlahové topení
TOP HEATING PREMIUM

+
Tepelná čerpadla
PANASONIC AQUAREA
+
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
Panasonic
Ing. Václav Helebrant

Ve spojení s prémiovým podlahovým topením
TOP HEATING PREMIUM 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
Panasonic Aquarea

Zvýhodněný paket TOP HEATING PREMIUM
+ Tepelné čerpadlo Panasonic Aquarea
Shrnutí výhod podlahového topení TOP HEATING PREMIUM
v paketu s tepelným čerpadlem Panasonic Aquarea

Podlahové topení
TOP HEATING
PREMIUM

Zvýhodněný paket obsahuje:
Profesionální instalace Instal XPERT
Kompletní technologie tepelného čerpadla STIEBEL ELTRON

Úspora energie až 80 %

Potrubí TOP HEATING PREMIUM RED

Pro nové instalace a nízkoenergetické domy

7 vrstvou thermo-reflexní fólii TOP HEATING PREMIUM

Maximální úspory, maximální účinnost, minimální emise CO2, minimum prostoru.

Fixační systém TOP HEATING

Pro extrémně nízké teploty, dovybavení a inovace.

Rozdělovač ENGINE PREMIUM

Inovativní nízkoenergetické řešení navržené k vytváření domácího pohodlí i při

Svěrné šroubení

extrémních venkovních teplotách

Dilatační pás

Výhody:

Výhody:

Jeden izolační systém podlahy (polystyren + fólie TOP HEATING PREMIUM)
Vy si svobodně zvolíte nejvhodnější fixaci potrubí pomocí vodicí lišty, systémové desky nebo příchytky

Vytápění, chlazení a horká voda pro domácnost v jediném systému

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

Nejlepší z hlediska efektivity: dokonce i při extrémních venkovních teplotách

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

Ekologická přívětivost: lze připojit k solárním panelům

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

Technologie, která se přizpůsobuje jednotlivým domácnostem

Kompatibilita s tepelným čerpadlem, kondenzačním kotlem, elektro kotlem

Široká řada řešení: podlahové topení, radiátory a konvektory s ventilátorem

Vysoký výkon s jakoukoli podlahovou krytinou

Nižší účty za vytápění a náklady na údržbu

Bariérová funkce DUAL EFFECT

Snížení uhlíkové stopy

Dokonalá regulace každé místnosti a automatické odvzdušnění bez starostí

Jednoduchá integrace do stávajících systémů vytápění

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

Energeticky efektivní alternativa k olejovým, LPG a elektrickým systémům

THERMO bariéra pro využití 100% vyrobeného tepla bez tepelných ztrát

Ideální pro nemovitosti bez přístupu k plynovému potrubí

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

Externí umístění šetřící cenný obytný prostor

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

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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