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ÎÑÍÎÂÍI ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ:

Коли мова йде про опалення, Ви можете покластись на OPAL

ген. дир. OPAL Шкіндер Ігор 
“

ßÊIÑÒÜ:

Âñå íîâå - öå äîáðå çàáóòå ñòàðå, àëå é äåùî íîâå!

 Принцип обігріву від печі (грубки) перевірений багатьма 
століттями і не потребує зайвих переконань.
 Звичайно в умовах сучасного мегаполісу ніхто не будуватиме 
печі посеред приміщення.
 В нашому випадку піч має ультра сучасний вигляд та 
електронне управління.

 Якість перевірена часом...



ÅÊÎÍÎÌIß:

ÅÔÅÊÒÈÂÍIÑÒÜ:

- потужність одній панелі складає всього - 375 Вт
- одна панель здатна обігрівати від 7 метрів квадратних, з розрахунку 50 Вт / 
метр квадратний (в залежності від теплоізоляції приміщення)
- завдяки терморегулятору середні витрати електроенергії складають — 125 
Вт/год. (в зимовий період)
- автоматично відключиться при різкому потеплінні
- бюджет на встановлення системи в порівнянні з іншими в декілька разів 
менший (газовий/електричний котел + радіатори + теплова магістраль + 
підведення газу...)

Комбінований тип обігріву характеризує повноцінність системи ОРАL

- Êîíâåêöiÿ
Циркуляція повітря відбувається природнім чином, що робить цей процес 
абсолютно безшумним Нижні шари повітря прогріваючись підіймаються догори 
витісняючи холодні шари донизу для прогрівання.

- Òåïëîâiääà÷à
Тепло, що випромінюється розчиняється в повітрі. Це дозволяє досягнути 
однакової температури навіть у найвіддаленішому кутку приміщення.

- Iíôðà÷åðâîíå âèïðîìiíþâàííÿ
Промені інфрачервоного випромінювання практично не розсіваються в повітрі, а 
досягають предметів та людей, які нагріваючись передають тепло в середовище. 
При цьому не пересушують повітря.



ÍÀÄIÉÍIÑÒÜ: ÑÒÈËÜÍÈÉ ÄÈÇÀÉÍ:

 Мінімалізм деталей та вузлів зайвий раз підтверджують надійність та 
довговічність панелей ОРАL необхідно лише одне джерело енергії - електричний 
струм навіть після тривалої консервації приміщення вам не погрібно хвилюватись 
про те що панелі замерзнуть чи вийдуть ладу строк експлуатації більше 30 років

* можливість вільного розміщення при монтажі панелей ОРАL
* можливість нанесення будь-якого малюнку, фотографії, логотипу та        
 інших зображень ( при спеціальному замовленні)
* Базові моделі панелей ОРАL виконані в чорному та білому кольорах
* при спеціальному замовленні виготовлення в будь-якому іншому кольорі
* переконані, що ВІЛЬНИЙ простір для власного «иаанн, особливий чином  
 оцінять наші творчі клієнти



heating
technologies

Ukraine. Kiev. Ochakovskaya st. 5/6

Виробник: ТОВ «OPAL GROUP»
Україна, м. Київ, вул. Очаківська 5/6
тел. 044-228-52-20
www.opalhybryd.com

корпус
металевий корпус
з полімерним покриттям

відображний
екран

нагрівальний
елемент

екв цн іяок

кераміка

інфрачервоний
тепловий поток


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5

