
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

MO cenarozměr

(Kč bez DPH)

37 x 57 x 3

2015-10

š x d x v (cm)

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



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


