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energeticky úsporné sálavé vytápění wellina rakouského výrobce 
společnosti redwell Manufaktur gMbh přináší do našich doMovů 
příjeMné a zdravé teplo, které znáMe například od kachlových kaMen.

Jak infratopení Wellina funguJe?
infrapanely wellina fungují na jednom z nejstarších 
a prověřených způsobů vytápění – sálání. princip vy-
tápění je tedy obdobný jako u kachlových kamen. po-
vrch infrapanelů dosahuje optimální teploty cca 95 °c 
a unikátní konstrukce infrapanelů wellina s optimál-
ním poměrem konvekční a sálavé složky zajišťuje vy-
sokou účinnost a rovnoměrné prohřátí celé místnosti.

Výhody infratopení Wellina
  až o 50 % úspornější v porovnání s přímotop-
ným a akumulačním vytápěním a o cca 20 % 
s plynovým vytápěním.
  dlouhá životnost bez revizí a servisních zásahů.
  přijatelná vstupní investice a snadná montáž.
  Moderní design a dokonalé zpracování.
  nevíří prach, vysouší zdivo = stop plísním.
  vhodné i pro alergiky!
  nezabírá obytný prostor.
  vynikající tepelná pohoda.
  rychlá návratnost investice.
  získání zvýhodněného tarifu d45d pro celou 
domácnost.

  bezpečnost provozu: mezinárodní certifikáty ce, 
rw tÜv, gs, csa, igef (bez elektrosmogu).
  certifikované řízení jakosti výroby en iso 9001 
a 14001.
  odpadá nutnost budování komínů.
  odolnost vůči nečistotám a vlhkosti – ip65 
(odolnost proti tekoucí vodě).

proč Jsou infrapanely Wellina 
tak účinné?
rozdíl je v principu vytápění!
narozdíl od konvekního vytápění radiátory, infrapa-
nely wellina neohřívají vzduch, ale stěny. stěny jsou 
naakumulovány větším množstvím tepla než obsahuje 
vzduch. teplota v místnosti klesá výrazně pomaleji a te-
pelná pohoda trvá i několik hodin po vypnutí tělesa.
díky vyšší teplotě stěn oproti teplotě vzduchu je zdivo 
přirozeně vysoušeno, je bez plísní a s lepšími tepelně-
-izolačními vlastnostmi.
další výhodou je, že vzduch necirkuluje a nevíří té-
měř žádný prach. infratopení wellina je vhodné i pro 
alergiky!

Teplo, jak má být.

Instalace vytápění nemůže být jednodušší
Kromě výrazných úspor energie, které infrapanely nabízejí, je jejich velkou výhodou také snadná 
instalace a prakticky žádné nároky na údržbu po celou dobu životnosti.

Topné panely je navíc možné instalovat se skrytými držáky z ušlechtilé oceli. Jediné, co pak 
potřebujete, je obyčejná zásuvka.

Design určený jen vám
Topná tělesa Wellina jsou dodávána ve třech barvách přední topné plochy (modré, bílé a červené) jako 
tabule, nebo s různými motivy obrazů. Můžete si zvolit ze vzorů, které Wellina nabízí, nebo si dokonce 
vytvořit motiv vlastní. Chcete mít třeba na předním panelu obrázek svých dětí? Žádný problém! Stejně 
tak může přední panel tvořit zrcadlo, nebo různobarevné sklo. Určit si můžete i provedení rámů. Líbí 
se vám hliník, nebo třeba dřevo? I tady záleží jen na vás! Vybrat si můžete i z nepřeberného množství 
tvarů topných těles. Podtrženo a sečteno: vůbec poprvé si můžete nechat vytvořit vytápění přesně 
podle svého. Bez kompromisů!

Jak fungují tepelné vlny?
Zatímco tradiční topná tělesa (například klasické radiátory) 
zahřívají vzduch v místnosti, infrapanely Wellina zahřívají zdi 
místnosti. Co to znamená?

Zdi sice absorbují teplo déle než vzduch, ale také ho dokáží 
mnohem déle a rovnoměrně do prostoru vracet. Zjednodušeně 
řečeno, i když infrapanel vypnete, bude v místnosti stále 
příjemně, protože zdi postupně uvolňují teplo, které do sebe 
předtím vstřebaly.

Rozdíl je v principu vytápění
Na rozdíl od konvenčního vytápění radiátory, infrapanely 
Wellina neohřívají vzduch, ale stěny. Stěny jsou naakumulovány 
mnohem déle než vzduch a teplo vracejí zpět do prostoru. Zdi 
zůstávají suché a plísně nemají šanci. 

Další výhodou je, že vzduch necirkuluje a ve vzduchu nevíří 
téměř žádný prach.

Abstract 6Abstract 5Abstract 4

Flower 1 Flower 4Stone 2

Clerin 2Clerin 1 Clerin 4Clerin 3

Clerin 7Clerin 5 Clerin 6 Clerin 8

Nature 4e 4Nature 3Nature 2Nature 1

MonetKlimt Schiele Van Gogh

Skutečně zdravé teplo
Lidé dokáží přijímat infračervené tepelné vlny, které vnikají hluboko do našeho těla a ohřívají ho. 
Tyto vlny navíc blahodárně působí na náš imunitní systém. Společnost IHS si zakládá na zdravotní 
nezávadnosti všech svých výrobků, které jsou proto pravidelně podrobovány testům. Díky tomu 
produkty Wellina nosí mezinárodní certi� káty TÜV, GOST-R, GS a důležitý IGEF, zaručující bezpečné 
používání i z hlediska elektrosmogu. (www.elektrosmog.com)

Výhody infratopení Wellina

Předměty a zdi zůstávají suché
a odevzdávají absorbované
teplo.

Infračervené teplo působí
pozitivně na lidské tělo a
psychiku.

Výrazné úspory při vytápění,
možnost výhodného pořízení 
zvýhodněné sazby D45d.

Nevýhody tradičního vytápění

Teplý vzduch v kontaktu s 
chladnou stěnou vytváří 
kondenzát. Tím pádem vlhne 
zdivo a zvyšuje se předpoklad 
vzniku plísní.
Vzduch kolující místností víří 
prach.
Tím, že v různých částech 
místnosti jsou různé teploty, 
vzniká nepříjemný průvan.
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Výhody infratopení Wellina

neVýhody tradičního Vytápění

Infrapanely primárně ohřívají 
zdi, od kterých se sekundárně 
ohřívá vzduch. Zdivo má vyšší 
akumulaci a po vypnutí infra-
panelů dlouho předává teplo 
do prostoru.

Infratopení je přirozeným 
zdrojem tepla a příznivě půso-
bí na lidské zdraví a psychiku.

Infrapanely Wellina jsou až 
o 50 % úspornější a máte 
možnost získat zvýhodněný 
tarif el. energie D45d.

Teplý vzduch v kontaktu 
s chladnou stěnou vytváří 
kondenzát. Tím pádem vlhne 
zdivo a zvyšuje se předpoklad 
vzniku plísní.

Vzduch kolující v místnosti  
víří prach.

Tím, že v různých částech 
místnosti jsou různé teploty, 
vzniká nepříjemný průvan.

poroVnání nákladů 

rodinný dům 150 m2, porotherm 36,5 cm + 10 cm eps
na vytápění

dřevo

hnědé uhlí

tepelné čerpadlo

Infrapanely Wellina

zemní plyn

lto

elektřina – akumulace

elektřina – přímotop

0 kč 20 000 kč 40 000 kč

ve výhledu 20 let

na pořízení, provoz  
a údržbu topných systémů

olejový kotel

elektrický přímotop

plynový kotel

tepelné čerpadlo vzduch/voda

Infrapanely Wellina

cena pořízení + radiátory/podlahové topení + instalace
náklady na provoz vytápění

náklady na údržbu topného systému

náklady na běžný provoz domácnosti (500 kwh/měsíc)

0 kč 500 000 kč 1000 000 kč 1 500 000 kč

úspora nákladů  
na vytápění až

50%
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VyVíJíme infrapanely Již od roku 1998
konstrukční řešení infrapanelů wellina je výsledkem mnohaletého vývoje a použití celé řady patentů při jejich výrobě. každý komponent 
byl pečlivě vybrán s ohledem na maximální účinnost přeměny elektrické energie na teplo a zejména pro dlouhou životnost bez servisních 
zásahů a oprav.

oCenění
infrapanely společnosti redwell Manufaktur gmbh získaly řadu ocenění nejen v oblasti úspor 
energií:

  hlavní cena Grand prIX, pragotherM 2005
  hlavní cena For arch 2005 v banskej bystrici
  Čestné uznání na veletrhu Životního prostředí a úspory energií 2005
  Čestné uznání na výstavě ModdoM 2007 za výrobek roku 2007
  Čestné uznání na veletrhu aqua-therm nitra 2007 za optimální řešení sálavého vytápění 
bytových prostor

Certifikáty
s nákupem sálavého vytápění wellina získáváte produkt vyráběný v nejmodernějších výrobních 
zařízeních v rakousku, který splňuje veškeré standardy kvality a bezpečnosti používání. navíc naše 
výrobky získaly ocenění „universal design“, udílené produktům, které jsou technicky bezpečné, 
snadno použitelné s dlouhou životností a které si udržují atraktivní a estetický vzhled po generace. 
tím jsme první a jediný výrobce sálavých infrapanelů na trhu, který toto ocenění získal! 
infrapanely wellina díky konstrukci a použitým materiálům zaručují prakticky nulové hodnoty 
elektrosmogu, podložené certifikací igef v německu. 
s infrapanely Wellina máte jistotu certifikovaného a kvalitního výrobku určeného pro 
každodenní použití.

infrapanely wellina jsou konstruovány pro využití všech výhod sálavého a konvekčního vytápění.
sálavé vytápění primárně ohřívá stěny místnosti, od kterých se sekundárně ohřívá vzduch. aby nedocházelo 
k nežádoucímu přehřívání zdiva, jsou infrapanely wellina konstruovány se vzduchovou mezerou mezi infrapa-
nelem a zdí, ve které se intenzivněji ohřívá vzduch.
vzniklé konvekční proudění vytváří mírnou cirkulaci vzduchu v místnosti, zdivo je rychleji ochlazováno, vzduch je 
teplotně homogenizovaný, klesají tepelné ztráty zdiva a minimalizují se náklady na vytápění.

Konvekční  
ohřev vzduchu

unikátní konstrukCe infrapanelů Wellina s optimálním poměrem sálaVé 
a konVekční tepelné složky zaJišťuJe Vysokou účinnost a nízké proVozní 
náklady na Vytápění

infratopení wellina – teplo jako od kachlových kamen

optimální poměr sálaVé a konVekční části = úspora nákladů a tepelná pohoda

...spLníme to
věříme v náš produkt, 
a tak nabízíme 
nadstandardní  
záruku 60 měsíců 
od data prodeje. 
s infrapanely wellina 
máte jistotu kvality 
a dlouhé životnosti 
bez servisních  
zásahů. infrapanely 
wellina–jistota 
správné volby.

kvalita infrapanelů wellina – certifikováno a oceněno odborníky!

Výroba infrapanelů je řízena certifikáty ISO 9001 
a 14001 a certifikace CE, RW TÜV, GS, CSA a IGEF 
zaručuje kvalitu exportovanou do více jak 35 zemí světa.

1.        speciální použité karbonové vlákno vyráběné nanotechnologií a používané v leteckém průmyslu prodlužu-
je životnost a zvyšuje odolnost infrapanelů proti opotřebení a mechanickému poškození.

2.      akumulační jádro vysoké hustoty prodlužuje tepelnou setrvačnost sálání i po vypnutí elektrické energie při 
používání zvýhodněného tarifu d45d a rovnoměrně rozkládá optimální teplotu 95 °c po celém povrchu.

3.    vysokoemisivní povrch zaručuje účinné a rovnoměrné sálání do celé místnosti. hladký povrch umožňuje 
snadné čištění a údržbu. vzhled vašich infrapanelů bude desítky let stále stejný.

sálání ohřívající  
pevné předměty



únik tepla 
tepelnou 
ztrátou 
okna

únik tepla 
tepelnou 
ztrátou 

zdi

konvekční 
ohřev  

vzduchu

studený 
vzduch

okno

cirkulace 
vzduchu  

v místnosti
sálavé 
teplo  

(majoritní)

mírné konvekční 
proudění (minoritní)

  teplý vzduch 
uniká okny.
  teplý vzduch se 
hromadí  
u stropu.
  topné těleso 
ohřívá venkovní 
zeď, na které je 
umístěno.

neVýhody 
konvekčního vytápění

Výhody 
infrapanelů Wellina

1. umístění topných těLes

2. rovnoměrnost prohřátí místnostI

3. suché zdIvo = nIžší náKLady na vytápění

4. tepeLná pohoda 5. reGuLace

  konvekční 
proudění vzdu-
chu je nutné 
pro prohřátí 
místnosti.
   rozdíl teplot 
mezi podlahou 
a stropem až 
6 °c.
  roste tepelná 
ztráta stropem.

  infrapanely se 
neumisťují pod 
okna.

  nevytváří  
významnou  
konvekci  
– teplý vzduch 
se nehromadí 
u stropu.

  nepřehřívá ven-
kovní zdivo.

  rozdíl teplot 
mezi podlahou 
a stropem do 
1–2°c.

  primárním 
ohřevem zdiva 
je dosaže-
no prohřátí 
místnosti bez 
nutnosti silné-
ho konvekč-
ního proudění 
vzduchu.

  sálavé vytápění 
ohřívá zdivo, 
které je vysou-
šeno.

  suché zdivo 
zlepšuje tepel-
ně-izolační vlast-
nosti.

  konvekční vy-
tápění vysouší 
vzduch.
  vlhkost 
se sráží ve 
zdech.
  tepelná ztráta 
roste.

  infratopení působí na tepelnou pohodu pozitivně 
ve všech směrech. ohřáté stěny zlepšují pocit tepla 
i při nižších stupních celsia, rychlost proudění vzdu-
chu je zanedbatelná a primární zdroj tepla v míst-
nosti nás ohřívá přímo.

  v místnosti tak můžeme topit o cca 2–3 °c na nižší 
teplotu při zachování příjemné tepelné pohody.

úspora náKLadů 10–12 %

  decentralizované vytápění umožňuje samostatnou 
přesnou regulaci každé místnosti dle potřeby.

  rychlá reakce termostatů zabraňuje přehřívání míst-
nosti.

úspora náKLadů 5–7 % 

úspora náKLadů 5–7 %

úspora náKLadů 7–10 %

úspora náKLadů 10–15 %

jak vzniká úspora až 50 % na vytápění? sálavé vytápění 
infrapanely  
Wellina představu-
je moderní řešení 
úsporného a zdra-
vého vytápění. 

základem vývoje byla 
snaha o zamezení veškerých 
nadbytečných tepelných 
ztrát vznikajících při běžném 
konvekčním vytápění. 
patentovaná konstrukce 
a princip sálavých infrapa-
nelů wellina odbourává pět 
základních nevýhod běžného 
konvekčního vytápění. vý-
sledkem je až 50 % úspora 
nákladů na vytápění!

zaMěřili jsMe se 
na zefektivnění 
způsobu předání 
tepla do Místnosti 
a získali aŽ  
o 50 % úsporněJší 
způsob vytápění.



infrapanel s motivem clerin2, alu rám infrapanel tabule, alu rám, 
břidlicová topná plocha

infrapanel bílý, alu rám

standardní infrapanely

w
ell

in
a

provedení infračervených  
topných panelů WeLLIna  

topná plocha úchyty rámy

model příkon váha rozměry bílá Červená  modrá tabule 
motiv skryté 

úchyty 
rohový 
úchyt 

hliník bílá dřevo
sítotisk vlastní

r 400 400 w 6,5 kg 60 x 50 x 1,7 cm

r 420 420 w 8,4 kg 100 x 38 x 1,7 cm

r 600 630 w 12,5 kg 100 x 60 x 1,7 cn

r 800 830 w 14,4 kg 160 x 42 x 1,7 cm

r 900 890 w 16,7 kg 120 x 70 x 1,7 cm

r 1100 1100 w 19,5 kg 160 x 60 x 1,7 cm

r 1400 1400 w 30,5 kg 200 x 80 x 1,7 cm

infrapanel zrcadlo
infrapanely sklo / Zrcadlo

provedení infračervených topných panelů WeLLIna: sklo

model příkon váha rozměry

r 400 400 w 10 kg 62 x 52 x 1,9 cm

r 420 420 w 12,4 kg 102 x 40 x 1,9 cm

r 600 630 w 19,5 kg 102 x 62 x 1,9 cm

r 800 830 w 21,5 kg 162 x 44 x 1,9 cm

r 900 890 w 28 kg 122 x 72 x 1,9 cminfrapenel sklo strukturované, černé

Standardní infrapanely

Model Příkon Váha Rozměry

Tallwave IHS 300 300 W 8,4 kg 1006 x 386 x 17 mm

Middlewave IHS 400 350 W 6,5 kg 606 x 506 x 17 mm

Largewave IHS 600 600 W 12,5 kg 1006 x 606 x 17 mm

Longwave IHS 800 800 W 14,0 kg 1606 x 426 x 17 mm

XLargewave IHS 900 900 W 16,7 kg 1206 x 706 x 17 mm

Megawave IHS 1400 1400 W 30,5 kg 2006 x 806 x 17 mm

RoundRound

Kulaté infrapanely ROUND se dodávají také 
jako zrcadlo!

Smallwave

Model Příkon Váha Rozměry

IHS 250 250 W 5,8 kg 705 x 305 x 22 mm

Model Příkon Váha Rozměry

Smallround 350 W 5,80 kg 580 x 17 mm

Middleround 450 W 8,45 kg 710 x 17 mm

Largeround 600 W 12,60 kg 900 x 17 mm

Infrasloupy

• Javor, přírodní nebo mořený černý
• Dub, přírodní nebo mořený
• Wellina Nr.2: tmavý mořený s nerezovou ocelí

Model Příkon Váha Rozměry

Redwell Nr. 2 450 W 18,40 kg 1070 x 470 x 200 mm

Skywave 1000 W 45 kg 300 x 300 x 1600 mm
Základna 550 x 550 mm

Wave 2000 2000 W 73 kg 500 x 500 x 2100 mm
Základna 580 x 580 x 580 mm

Model Příkon Váha Rozměry

Regal 700 700 W 50 kg 1910 x 820 x 350 mm

Standmodell 600/900 W 15-20 kg 1070 x 700 x 60 mm
1270 x 800 x 60 mm

Sittingwave 220/440 W 20 kg 700 x 700 x 520 mm

Mobilní Stropní infrapanely

Power-Heater

Rondo 500, bronz 

Model Příkon Váha Rozměry

Power-Heater
1800 W 

( 3 kermické vysokoteplotní 
elementy cca 600 W) 

9,6 kg 545 x 545 x 180 mm

Rondo 500 1000 W 10,4 kg 500 mm

Diskus-Heater 
2400 / 3600 2400/3600 W 18,0 kg 800 mm

Power a Diskus Heater jsou vyráběny v bílé barvě s 
keramickým vysokoemisivním povrchem s velkou 
účinností.

Ať už ve velkých průmyslových skladech, dílnách, 
předváděcích prostorách anebo sportovních zařízeních, 
předvádějí tyto výkonné infrazářiče své silné stránky!

Infrapanely Sklo/Zrcadlo

Model Příkon Váha Rozměry

Tallwave IHS 300 300 W 12,45 kg 1020 x 400 x 19 mm

Middlewave IHS 400 350 W 9,95 kg 620 x 520 x 19 mm

Largewave IHS 600 600 W 19,5 kg 1020 x 620 x 19 mm

Longwave IHS 800 800 W 21,5 kg 1620 x 440 x 19 mm

XLargewave IHS 900 900 W 28,0 kg 1220 x 720 x 19 mm

Pro všechny příznivce moderního designu!

Infrapanely Wellina se dodávají 
ve třech barvách topné plochy, 
jako tabule, nebo s různými 
motivy...

... nebo si určete svůj 
vlastní motiv. Nechte si 
vytvořit vytápění přesně 
podle svého. Bez 
kompromisů!

• Hliník, eloxovaný
• Bílý, prášková barva
• Dřevěný, olše

Technická data: (výběr) 
Příkon: od 300 W do 1400 W
Topná plocha: rozdílné povrchové úpravy
Teplota topné plochy: 65 - 280 °C 
Napětí: 110 - 230 V, 50-60 Hz
Elektromagnetická kompatibilita: minimální emise
Stupeň krytí: IP 20 (síťová zástrčka)
 IP 65 (pevné připojení)

Teplo, jak má být.

Rámy:

Topná plocha:
Infrapanel s motivem Clerin2, alu rám

Infrapanel tabule, alu rám, 
břidlicová topná plocha

Infrapanel bílý, alu rám

Topná plocha:

•  Bez rámu
Rámy:

Topná plocha:

Topná plocha:

Modely Wellina Nr.2 a Wave2000 se dodávají pouze v 
bílém provedení!

Dřevěné rámy:

Redwell Nr. 2

Skywave, dub 
přírodní, červená 
topná plocha Wave 2000, 

javor mořený černý, bílá 
topná plocha

Sittingwave, 
březová překližka

Regal 700, bílá topná plocha, 
březová překližka

Standmodell, 
dub masiv, bílá topná plocha

Topná plocha:

• Březová překližka, lakovaná
• Dub masiv, lakovaný
• Přírodní tmavý odstín

Dřevěný rám:

březová překližka

Polstrování:

• Březová překližka, přírodní
• Březová překližka, mořená černá

Dřevěný rám:

Topná plocha:

Infrapanel sklo, černý

Infrapanel zrcadlo

Diskus-Heater

Topná plocha:
Infrapanel zrcadlo

Infrapanel sklo, černý

Infrapanel zrcadloInfrapanel zrcadlo

Infrapanel bílý, alu rám

... nebo si určete svůj 
vlastní motiv. Nechte si 
vytvořit vytápění přesně 

Infrapanel s motivem Clerin2, alu rám
... nebo si určete svůj 
vlastní motiv. Nechte si Infrapanel s motivem Clerin2, alu rám

infrapanel sklo bílé, mléčné



beZrámové infrapanely

provedení infračervených topných  
panelů WeLLIna – bezrámové

topná  
plocha

model příkon váha rozměry bílá zrcadlo

round 300 310 w 5,8 kg Ø 58 cm

round 400 400 w 8,5 kg Ø 71 cm

round 600 610 w 12,6 kg Ø 90 cm

provedení infračervených topných panelů WeLLIna – bezrámové topná plocha

model příkon váha rozměry bílá

wellina 250 250 w 5,8 kg 70 x 30 x 1,8 cm

wellina 420 420 w 10 kg 100 x 38 x 1,8 cm

wellina 600 630 w 14,5 kg 100 x 60 x 1,8 cm

wellina 800 830 w 16,5 kg 160 x 42 x 1,8 cm

wellina 900 900 w 19,8 kg 120 x 70 x 1,8 cm

wellina 1100 1100 w 22 kg 160 x 60 x 1,8 cm

wellina 1400 1400 w 36,8 kg 200 x 80 x 1,8 cm

model topná plocha, teplota povrchu topný článek
montáž stupeň krytí

stěna strop* vde0100** síťová zástrčka pevné připojení

standardní infrapanely
smaltovaná ocel (odolná proti 
poškrábání a proti kyselinám) 

cca 95 °c odporové vlákno ip 40 ip 40

bezrámové infrapanely bílá ocel, komaxit cca 95 °c odporové vlákno ip 40 ip 65

zrcadlové infrapanely esg – chromované sklo cca 95 °c odporové vlákno ip 40 ip 65

skleněné infrapanely esg – smaltované cca 95 °c odporové vlákno ip 40 ip 65

standmodell  smaltovaná ocel (odolná proti 
poškrábání a proti kyselinám) 

cca 95 °c odporové vlákno ip 40 ip 40

regal 700
smaltovaná ocel (odolná proti 
poškrábání a proti kyselinám) 

cca 95 °c odporové vlákno ip 40 ip 40

sittingwave
smaltovaná ocel (odolná proti 
poškrábání a proti kyselinám) 

cca 65 °c odporové vlákno ip 40 ip 40

power heater ocelový plech cca 900 °c*** keramický zářič  ip 20

topná koule rondo prášková barva cca 120 °c keramický zářič ip 40

topná 
pLocha

modrábílá červená sklo, bílézrcadlo sklo, černé

rámy

hliník,  
eloxovaný

bílý,  
prášková 

barva

dřevěný,  
olše

*příslušenství: skryté nerez úchyty

**vde0100 – prvky, které mají být 
instalovány mimo dosah lidí (cca 3 m). 

vezměte prosím na vědomí bezpečnostní 
vzdálenosti podle návodu k obsluze.

***keramický zářič

****uvedené hodnoty jsou orientační, 
optimální umístění a příkon tělesa vždy 

stanoví projektant infratopení!

tepelný výkon****

model příkon vhodný pro vytápění 

r 400 400 w 15–18 m3

r 420 420 w 25–30 m3

r 600 630 w 35–40 m3

r 900 890 w 40–50 m3

r 1400 1400 w 70–80 m3

wellina 900

wellina 600

wellina 420

wellina 250

wellina 1100

wellina 800

round 600,  
zrcadloround 400,  

zrcadlo

round 400

round 600

cenový tip

cenový tip

round 300



dřevěné rámy

standmodell
   březová překližka, lakovaná
   dub masiv, lakovaný
   přírodní tmavý odstín 

skyWave
   javor, přírodní  

nebo mořený černý
   dub, přírodní  

nebo mořený

dřevěné rámy
   březová překližka, 

přírodní
   březová překližka, 

mořená černá

sittingWave,
březová překližka regal 700, bílá topná plocha, 

březová překližka

stropní infrapanely

infrasloupy

skyWave, dub přírodní, 
červená topná plocha

bigWave,  
dub přírodní

standmodell, 
dub masiv, bílá 

topná plocha

power heater

model příkon váha rozměry
topná plocha

bílá bronzová stříbrná zlatá matná Lesklá Černá

rollingwave rondo 1000 w 10,4 kg Ø 50 cm

power heater 1800 w 9,6 kg 54,5 x 54, 5x 18 cm

rollingwave, bronzová

model příkon váha rozměry 
topná plocha

bílá Červená  modrá 

standmodell s600 630 w 15 kg 107 x 70 x 6 cm

standmodell s900 890 w 20 kg 127 x 8 0x 6 cm

skywave 1100 w 45 kg 30 x 30 x 160 cm, volně stojící 55 x 55 cm

bigwave 2600 w 73 kg 45 x 45 x 210 cm, základna 55 x 55 cm

regal 700 700 w 50 kg 191 x 82 x 35 cm

sittingwave, 2 topné plochy 185 w 20 kg 70 x 70 x 52 cm

sittingwave, 4 topné plochy 370 w 20 kg 70 x 70 x 52 cm

poLstrování
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desIGn urČený Jen vám
infrapanely wellina jsou k dispozici ve třech povrchových barvách (bílá, červená a modrá), jako popisovací tabule, s různými motivy 
tisknutými sítotiskem (22 motivů) nebo můžete mít své motivy tisknuté digitálně akrylovým inkoustem. Životnost motivů je až 40 let, 
snadno se čistí a dlouhodobě si zachovávají dokonalý vzhled. rám je možné objednat v hliníku, v přírodním dřevě nebo bílý. 

tento katalog jste získali od odborného prodejce:

rok 2012
všechna práva vyhrazena!

možnost vLastních motIvů!

obrazové motIvy – sítotIsK

abstract 4 stone 2

nature 2 klimt

clerin 1 clerin 4

abstract 5 flower 1

nature 3 Monet

clerin 2 clerin 5

abstract 6 flower 4 nature 1

nature 4 schiele van gogh

clerin 3 clerin 6 clerin 7 clerin 8

infrapanely Middlewave r400 jsou k dispozici ve všech motivech kromě série „clerin“,
Megawave r1400 pouze s motivem „clerin 8“.

certifikovaný produkt

specialistaNA INFRATOPENI


