
Základní filozofie proč zrovna tento výrobek 

Vycházím ze svých vlastních zkušeností, a poněvadž jsem byl schopen 

si na to vše šáhnout a vyzkoušet, můžu dnes bez jakýchkoliv obav a 

neznalostí říci, že to byla dobrá volba. A vůbec dobrá volba, když 

můžete ostatním zájemcům a zákazníkům něco říci, ukázat možnosti 

a výsledky jak to přesně funguje. 

Před časem jsem koupil starší dům, přízemí 10 x10 metrů se sedlovou 

střechou a půdou, kde zima byla svou paní. Poněvadž přízemí bylo 

osazeno rozvody samotížného topení, vyměnil jsem vše za nové 

litinové tělesa a vše funguje již přes 15let. Jenže pak přišlo také na 

půdu. Vyměnil se krov a celý půdní prostor se změnil na nový projekt 

a stavělo se v duchu dřevostavby. Dřevostavba = dobrá volba, na 

úsporu v topení vs. izolační možnosti dnešní doby. Jedna z otázek 

byla i topení. Člověk, který nemá doma instalatéra, a který především 

nemá čas a řeší jiné věci ve svém životě, vybírá různé možnosti, jak 

tam v podkroví zatopit. Představa, že bude tahat trubky, radiátory a 

řešit výkonnost a větší náklady v rámci ohřevu vody vůbec, je 

v podstatě zničující. My jsme si vybírali také mezi variantami, avšak 

v dnešní době velké nabídky, zvítězilo topení elektrické. Pokud je 

možnost se tomuto problému věnovat u novostavby, je to pak luxusní 

varianta co do umístění a montáže vůbec. Jestli však je již prostor 

obestavěn, pak je nutné znám možnosti jak využít stávající systém 

pro montáž. Pro splnění podmínek kvalitní a vysoké účinnosti 

infratopení  nás kontaktujte. Rádi Vám s možnostmi a zapojením 

poradíme. 

My můžeme dnes ukázat a nabídnout jak lze topení umístit, jak to 

přesně funguje v místě obývaným části domu, popř. ukázat, jak jsme 

montovali u předešlých zákazníků. 

Spočítáme Vám odborně výkon, poradíme s připojením na stávající 

síť, poskytneme rady v rámci montáže na úsporný režim a nabídneme 

levnější zdroje energie tak, aby Vaše volba s tímto zbožím byla 

kompletní a uspokojila Vás s očekávaným výsledkem. 


