
Innowacyjne, nowoczesne, ekologiczne i eleganckie 
ogrzewanie podczerwienią domów, mieszkań, biur, 
przedszkoli oparte na technologii INFRARED.
Ogrzewanie podczerwienią TOP HEAT INFRA 
wykorzystuje fale ciepła identyczne jak te, które 
generowane są przez słońce. Fale podczerwieni 
nie ogrzewają powietrza, tylko elementy 
pomieszczenia, które potem oddają ciepło 
podgrzewając powietrze. Wynikiem tego jest 
najlepszy komfort grzejny w pomieszczeniu 
oraz ciepłe podłogi gdy panele TOP HEAT INFRA 
montowane są na stropie.  

Fale podczerwieni dzięki izolacji (30mm) emitowane 
są tylko na przedniej stronie paneli. 
Infrapanele  dzięki wysoce selektywnej technologii 
podczerwieni sprawiają, że pomieszczenie ogrzane 
jest równomiernie od podłogi aż po sufit. 
Przyjemne ciepło rozprzestrzenia się po całym 
wnętrzu, zapewniając komfortowe warunki osobom 
przebywającym wewnątrz. 

System polecany dla alergików – brak cyrkulacji 
powietrza, unoszenia kurzu i wysuszania powietrza.

Innowacyjne, nowoczesne, ekologiczne
i eleganckie ogrzewanie podczerwienią 

domów, mieszkań, biur, przedszkoli oparte 
na technologii INFRARED.

Infrapanele podczerwieni
TOP HEAT INFRA
Infrapanele podczerwieni
TOP HEAT INFRAZaletyInfrapanele Oczczędność

Ekologiczne i oszczędne 
ogrzewanie nowoczesnego 
mieszkańca. Sprawdzone

w współpracy z fotowoltaiką.
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TOP HEAT INFRA

Panele TOP HEAT INFRA mogą być montowane 
zarówno na suficie (polecany dla komfortu ciepłych 
podłóg) jak i na ścianie. Atrakcyjny design sprawia, 
że panele TOP HEAT INFRA doskonale potrafią 
wpasować się w każdą aranżację wnętrza.

W naszej ofercie 
promienniki 
podczerwieni:
elektryczne, gazowe, 
katalityczne Ex
wykonania specjalne
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Brak emisji spalin
Cicha praca
Bezpieczne

Niskie koszty
inwestycji 

i użytkowania

Najlepsze ogrzewanie
na podczerwień 

dla domów

Wykorzystanie 
własnego prądu 

z fotowoltaiki

Bezawaryjny 
system 

grzewczy

Brak cyrkulacji 
powietrza

polecane dla alergików
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Przykładowe koszty inwestycji i eksploatacji 
przy zastosowaniu Infrapaneli TOP HEAT INFRA

Dom
jednorodzinny 

ok. 100 m2

bardzo dobra

od 7800 zł

ok.1 000-1700 zł 

ok. 0,8–1,4 zł

Mieszkanie 
w bloku 

ok. 50 m2

średnia

od 4500 zł

ok. 800-1500 zł 

ok. 1,3–2,5 zł

Mieszkanie 
w kamienicy

ok. 70 m2

brak izolacji

od 5900 zł

1800-3000 zł

ok. 2,14–3,6 zł

Rodzaj obiektu

Powierzchnia budynku

Izolacja

Koszt inwestycji 

Koszt eksploatacji (rocznie)

Koszt eksploatacji (na m2/miesiąc)
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32-410 Dobczyce
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TOP HEAT INFRA RA TOP HEAT INFRA RU
infrapanele.plinfrapanele.plinfrapanele.plinfrapanele.pl

model moc (W) wymiary (mm)
INFRA RA 150 150 500*300*22
INFRA RA 300 300 1000*300*22
INFRA RA 450 450 900*500*22
INFRA RA 650 650 1000*600*22
INFRA RA 750 750 1200*600*22
INFRA RA 950 950 1500*600*22

INFRA RU 450 450 fi 750*22
INFRA RU 750 750 fi 1000*22
INFRA RU 1000 1000 fi 1150*22

model moc (W) wymiary (fi)

Unikalne slimowane o ciekawym designie infra panele 
podczerwieni.Panele do stosowania zarówno w  
pomieszczeniach suchych jak i mokrych. Klasa ochrony IP44. 
Montaż paneli model TOP HEAT INFRA RA sufitowy lub 
ścienny. 

Panele TOP HEAT INFRA RA posiadają w odróżnieniu od innych 
producentów izolację z wełny mineralnej o grubości  20 mm 
co bardzo ogranicza straty promieniowania do tyłu oraz podnosi 
temperaturę przodu paneli i przyspiesza ich działanie. 
Dopuszczalny jest montaż paneli do powierzchni łatwopalnych 
drewnianych lub PCV.

CLTOP HEAT INFRA

Rewelacyjne o nowoczesnym designie infra panele 
podczerwieni przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń 
mieszkalnych (pokoje, łazienki), biurowych, przemysłowych 
oraz do stosowania w Kościołach przed i pod ławkami. 
Panele stosowane zarówno w pomieszczeniach suchych 
jaki mokrych. Klasa ochrony IP44. Montaż paneli model TOP 
HEAT INFRA CL sufitowy lub ścienny.

Panele TOP HEAT INFRA model CL posiadają w odróżnieniu 
od innych producentów izolację z wełny mineralnej o grubości 
30 mm co bardzo ogranicza straty promieniowania do tyłu 
oraz podnosi temperaturę przodu paneli i przyspiesza ich 
działanie. Dopuszczalny jest montaż paneli do powierzchni 
łatwopalnych drewnianych lub PCV.

TOP HEAT INFRA ECO

Rewelacyjne o nowoczesnym designie infra panele 
podczerwieni przeznaczone do ogrzewania różnych 
pomieszczeń zarówno mieszkalnych jak i biurowych. 
Panele stosowane zarówno w pomieszczeniach suchych 
jak i mokrych. Klasa ochrony IP44. Montaż paneli tylko 
sufitowy.

TOP HEAT INFRA ECO pasują do rusztów systemowych.
Panele TOP HEAT INFRA model ECO posiadają w 
odróżnieniu od innych producentów izolację z wełny 
mineralnej o grubości 30 mm co bardzo ogranicza straty 
promieniowania do tyłu oraz podnosi temperaturę przodu 
paneli i przyspiesza ich działanie.

Designerskie slimowane infra panele podczerwieni 
przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych 
(pokoje, łazienki), biurowych, przemysłowych. Panele 
stosowane są zarówno w  pomieszczeniach suchych jak
i mokrych. Klasa ochrony IP44. Montaż paneli model TOP 
HEAT INFRA RU sufitowy lub ścienny.

Panele TOP HEAT INFRA model RA posiadają w odróżnieniu 
od innych producentów izolację z wełny mineralnej 
o grubości 20 mm co bardzo ogranicza straty promieniowania 
do tyłu oraz podnosi temperaturę przodu paneli i przyspiesza 
ich działanie.Dopuszczalny jest montaż paneli do powierzchni 
łatwopalnych drewnianych lub PCV.

dostępna powierzchnia dostępna powierzchnia dostępna powierzchnia

gładka - Gszorstka - Q gładka - Gszorstka - Q

dostępna powierzchnia

szorstka - Q

model moc (W) wymiary (mm)
INFRA ECO 300 Q 300 592*592*30
INFRA ECO 500 Q 500 1000*600*30
INFRA ECO 600 Q 600 1192*592*30
INFRA ECO 700 Q 700 1192*592*30
INFRA ECO 850 Q 850 1192*800*30

TOP HEAT INFRA ECO 
- szorstkie Q

TOP HEAT INFRA  RA
G – powierzchnia biała  półmat lub Q - powierzchnia szorstka matowa

model moc (W) wymiary (mm)
INFRA CL 150 150 500*300*30
INFRA CL 300 300 1000*300*30
INFRA CL 450 450 900*500*30
INFRA CL 650 650 1000*600*30
INFRA CL 750 750 1200*600*30
INFRA CL 950 950 1500*600*30

TOP HEAT INFRA CL 
G – powierzchnia biała  półmat lub Q - powierzchnia szorstka matowa

TOP HEAT INFRA RU
G – powierzchnia biała  półmat lub Q - powierzchnia szorstka matowa

gładka - Gszorstka - Q


