
Infrapanely ISS plus - přehled produktů

Infrapanely s hladkým povrchem ze smaltované oceli, bezrámové,

s řízenou teplotou povrchu.

příkon váha

(W) (kg)

ISS 150 plus 200 4

ISS 250 plus 280 5

ISS 350 plus 380 6

ISS 400 plus 440 8

ISS 450 plus 480 8

ISS 550 plus 580 9

ISS 700 plus 750 11

ISS 1000 plus 1 100 16

Záruka 2 roky

Nadstandartní záruka 3 roky….. +5% ze základní ceny

Nadstandartní záruka 5 let..….. +10% ze základní ceny

62 x 182 x 3

62 x 122 x 3

4 990

5 250

5 700

6 900

7 100

7 990

62 x 62 x 3

37 x 136 x 3

52 x 87 x 3 6 600

62 x 96 x 3

37 x 82 x 3

9 880

MO cenarozměr

(Kč bez DPH)

37 x 57 x 3

2015-10

š x d x v (cm)



Přednosti infrapanelů ISS plus

ELEGANCE - DESIGN
     - v základním provedení čistě bílé, hladké, bezrámové,
     se skrytými úchyty

UŠLECHTILÝ MATERIÁL
     - povrch ze smaltované oceli je vysoce trvanlivý,
     odolný UV záření, povětrnostním vlivům, chemikáliím

RYCHLOST,  AKUMULACE
     - smaltovaná ocel dosahuje optimálního poměru mezi
     rychlým ohřátím povrchu a pomalejším chladnutím.

ŠESTÝ SMYSL
     - vnitřní čidlo řídí optimální povrchovou teplotu a tím
     infrapanel dosahuje nejúspornějšího provozu

PŘIDANÁ HODNOTA
     - tisk na infrapanely lze opatřit bez větších nákladů
     i dodatečně, nejen ve fázi výroby panelu

FLEXIBILITA
     - univerzální zadní skrytý úchyt umožňuje montáž na stěnu
     ve svislé i vodorovné poloze, a též na stropě



Obrazy s minimálními náklady

"kolik watů - tolik korun"

Příplatek za obrazový motiv:

ISS 150……………..……150,-

ISS 550…………………..550,-

ISS 700…………………..700,-
...apod.

Ceny jsou bez DPH a platí na obrazové motivy z nabídkového katalogu.



Obrazy za cenu bílého panelu

tel. 604 753 677

Zavolejte si pro aktuální nabídku infrapanelů ISS plus, s obrazovým motivem

za 0,- příplatek !

Na skladě můžete zastihnout omezený výběr z nabídky obrazových motivů

za cenu bílého panelu. Nabídka je nepravidelná. O skladových zásobách Vás

budeme informovat.



Obrazy dle individuálního přání

Na infrapanelu můžete mít jakýkoliv obrazový motiv dle Vašeho přání.

Příplatek za grafické zpracování a tisk obrazu.………….……..2 000,- (pro ISS 550 a 700)

Možnost zakoupení dat pro tisk z obrazové databanky…….cca 350,- dle výběru

Ceny jsou uvedeny bez DPH



Montážní a servisní služba pro zákazníky

Infrapanely k zákazníkovi dovezeme a namontujeme.

montáž ………………………… 0,-/panel

doprava …..………………….. 8,-/km

Servis u zákazníka ZDARMA (v době záruky) od naší firmy.

Pozáruční servis dle ceníku.

Platí pouze pro MO koncové zákazníky. Ceny jsou bez DPH.

Montáž se rozumí do připravené elektroinstalace. Podmínky platné na území ČR.

Servis zdarma platí v případě, že byl panel namontován dle návodu.



Servis

Záruční servis 2 roky

bezplatné opravy

v případě montáže naší firmou je bezplatná i doprava k zákazníkovi

při montáži svépomocí zákazník dopraví produkt do provozovny servisu, nebo

využije pozáruční verze dopravy

Pozáruční servis, opravy, repase

výměna pojistky….....…………………….400,-

oprava el. spojů a kontaktů…..….…..450,-

výměna topného elementu….………1 300 - 2 500,- dle velikosti panelu

náhradní stěnový - stropní úchyt…..250,-

repase - generální oprava……………

doprava……………………………………….8,-/km

Ceny jsou uvedeny bez DPH



Centrální ovládání infrapanelů

Kontrola nad topným systémem z jediného místa

Úspora energie

Dotykový display

Postupné zařizování dalšími komponenty

GSM modul pro vzdálené ovládání mobilním telefonem

Dálkové spínání zásuvek programovatelným nebo manuálním ovladačem

V24 Centrální jednotka 2 677

V23 přijímač - spínací kontakt, nebo V25 spínací zásuvka 1 134

V22 prostorové čidlo s programovatelným ovládáním 1 577

kabelové čidlo 227

montáž 1ks komponentu včetně naprogramování 170

ceny jsou uvedeny bez DPH



Certifikace



Kontakty

Sídlo firmy, výroba, obchodní provozovna, výdejní místo, fakturační adresa:

Tomáš Kubec

Borová 1532/8

143 00 Praha 4

IČ:  68411103

DIČ: CZ7603260214

telefon:

604 753 677

email:

infrasal@gmail.com

www.infrasal.cz

mailto:infrasal@gmail.com
http://www.infrasal.cz/

