Infrapanel fűtés

Infrapanel fűtés kiépítés - Infrafűtés ár

ELEGE LETT A GÁZFŰTÉSBŐL?
SZERETNE EGY ENERGIATAKARÉKOS FŰTÉS RENDSZERT?

NAPELEM RENDSZER+INFRAFŰTÉS= 0 Ft Fűtés számla

Amennyiben villamos energia felhasználását Napelem rendszer telepítésével szeretné biztosni,abban is segítségére
leszünk.
Ez esetben 0 Ft-os fűtésszámlával fog csak találkozni. A napelem rendszer teljes kivitelezését a tervezéstől az
engedélyeztetésen át elvégezzük ön helyett.

Kérje árajánlatunkat itt.

Ingyen fűtés,olcsó fűtés,fűtésszámla csökkentése,napelemes fűtés,villanyfűtés,energiatudatos házfűtés,napelem
rendszer Tatabánya,Budapest,Komárom-Eszergom megye területén.

Infrapanel Budapest

Infrafűtés Tatabánya

Az infrapanel (infrafűtés) is elektromos árammal, de egészen más elven működik mint más villanyfűtés. Az infrapanel
az elektromos áramot alakítja át hővé ,és ezt sugározzák.
A fűtés kialakítása-beszerelése nem igényel jelentősebb átalakítási munkálatokat. Kevés áramot fogyaszt és 99,9%-os
hatásfokkal működik. Kicsi a helyigénye,a plafonra felszerelve,vagy az álmennyezetbe süllyesztve szinte
észrevehetetlenül olvad bele a szobába. Az infrapanel fűtés esetében a levegő nem melegszik fel, nem kezd el
áramolni, így a por sem száll a szobában.
Használatával nem alakul ki elektroszmog (vagyis az elektromos készülékek körül kialakuló elektromágneses tér),

megakadályozza a penészgombák kialakulását a falon, javítja a vérellátás hatékonyságát; beindítja a szervezet
méregtelenítő, öngyógyító reakcióit, és erősíti az immunrendszert. Működése tiszta és zajtalan, nincs füstje,fénye, nem
párásít,nem kell félnie gázmérgezéstől,vagy szénmonoxid mérgezéstől .

Tehát az Infrapanel előnyei közül néhány:
Nem szárítja a nyálkahártyát.
A falakon nem alakul ki páralecsapódás,ezért megakadályozza a penészgomba képződését.
Erősíti az immunrendszert,asztmára, reumára jótékony hatással van, pozitív hatással van az ízületi gyulladásokra, vérnyomásra,
cukorszintre, veseműködési zavarokra, gyulladásokra, sérülésekre.
Nem mozgatja meg a levegőt, ezért csökkenti a levegő áramlásával járó por mozgást.
Minden olyan helyre beszerelhető ahol van elektromos áram.
Használatával nem alakul ki elektroszmog (vagyis az elektromos készülékek körül kialakuló elektromágneses tér).
Működése tiszta és zajtalan, nincs füstje,fénye,nem kell félnie gázmérgezéstől,vagy szénmonoxid mérgezéstől,nincs melléktermék
nincs koromképződés.
Faházakban is felszerelhető.
Nem használja el az oxigént.
Kellemes közérzet már 18°C-os szobahőmérsékleten.
A hőhatás már néhány perc elteltével érezhető.Takarékos fűtés

Miért gazdaságos az infrapanel-Infrafűtés?
Korlátlan élettartamú, nincs fenntartási költség.
Egyszerűen, gyorsan beszerelhető, nem engedélyköteles.
Egyenletes hő eloszlást biztosít és mindez alacsony fogyasztással párosul.
Szinte 100 %-os hatásfokkal működik.Olcsó fűtés
Tiszta, zajtalan működés.
Minimális helyigény.
Termosztát beiktatásával szabályozható a hőmérséklet.
Éjszakai/Nappali áram váltó relé beépítésével is működtethető,ezzel is pénz spórol meg.
Akár 30-60%-kal alacsonyabb fűtési költség
Költözés esetén egyszerűen elvihető
Kopásálló, karbantartást nem igényel
Alacsony beruházási költségek
Nincs szükség építészeti átalakításokra
Egyszerűen láthatatlanra építhető
Kiegészítő fűtés esetén optimális

Alkalmazási területek:

Lakás Fűtés
Panellakás kiegészítő fűtés.
Családi ház Fűtés
Üzlet Fűtés
Hétvégi ház Fűtés
Templom Fűtés
Műhely Fűtés
Nedves falak kiszárítása
Állattenyésztés (istállók fűtése)

infrapanel Budapest infrapanel fűtés Budapest infrapanel szerelő Budapest

Ha a következő pár sorban magadra ismersz, érdemes az infrapanel fűtésen
elgondolkodnod:
Építkezel?- Infrapanel fűtés
Családi házadat, lakásodat most újítod fel?-Infrapanel
A fűtésedet korszerűsíted?-Infrapanel fűtés
Kiegészítő fűtést keresel, mert nem akarsz a gázellátástól, és a növekvő energia áraktól függeni? Infrapanel fűtés
Hatékony fűtést keresel, olyat, ami ugyanakkor nem pörgeti a villanyórát ész nélkül.Infrapanel szerelés
Környezettudatosan szeretnél élni? Infrapanel fűtés
Ha pici baba van a lakásban? Infrapanel fűtés
Ha idős ,nehezen mozgó családtag lakik a lakásban? Infrapanel
Ha távhős lakásban élsz? Infrapanel kiegészítő fűtés lakásba

Infrapanel Tatabánya, olcsó fűtés Budapest, elektromos fűtés, villanyfűtés, kiegészítő fűtés, energiatakarékos fűtés
Budapest, infrapanel szerelés Tatabánya, infrafűtés kiépítés Budapest, termosztát csere Budapest, digitális termosztát
infrapanelhez, infrapanel ár, infrafűtés ár, infrapanel fogyasztás

Kérje személyre szabott árajánlatunkat.
Megtervezzük a fűtési hálózatot és kiszámoljuk a teljes kivitelezés költségét.
Elektromos infra Fűtés kiépítés - szerelés Tatabánya Budapest

Főbb tevékenységi területünk Komárom Esztergom megye területén:
Ács | Ácsteszér | Ászár | Aka | Almásfüzitő | Annavölgy | Bábolna | Baj | Bajna | Bajot | Bakonybánk | Bakonysárkány |
Bakonyszombathely | Bana | Bársonyos | Bokod | Császár | Csatka | Csém | Csép | Csolnok | Dad | Dág | Dömös |
Dorog | Dunaalmás | Dunaszentmiklós | Epöl | Esztergom | Ete | Gyermely | Héreg | Kecskéd | Kerékteleki | Kesztölc |
Kisbér | Kisigmánd | Kocs | Komárom | Kömlöd | Környe | Lábatlan | Leányvár | Máriahalom | Mocsa | Mogyorosbánya |
Nagyigmánd | Nagysáp | Naszály | Neszmély | Nyergesújfalu | Oroszlány | Piliscsév | Pilismarót | Réde | Sárisáp | Sur |
Süttő | Szákszend | Szomod | Szomor | Tardos | Tarján | Tárkány | Tát | Tokod | Uny | Várgesztes | Vérteskethely |
Vértessomló | Vértesszőlős | Vértestolna|

Szolgáltatási területünk országosan:
Balatonfüred, Debrecen, Gyula, Hajdúszoboszló, Hévíz, Keszthely, Kőszeg, Siófok, Sopron, Szentendre, Tata, Tihany,
Salgótarján, Miskolc, Békéscsaba, Kaposvár, Nyíregyháza, Szeged, Szolnok, Zalaegerszeg, Pécs, Eger, Kecskemét,
Szekszárd, Tatabánya, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Szombathely

Telefon:
06-70-945-7063

E-mail:
info@felvillanyozlak.hu

2800 Tatabánya
Gál Ltp.219.7.30
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