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W ostatnim czasie bardzo ważnym tema-
tem – na skalę globalną – stała się 
ochrona jakości powietrza. Również 

w Polsce mieszkańcy zostają zmuszeni do 
wymiany starych systemów grzewczych 
na bardziej ekologiczne. Tam, gdzie poja-
wia się temat ekologii, pojawia się również 
nowa technologia i miejsce na nowe, jesz-
cze mało znane rozwiązania. Dlatego, jako 
generalny przedstawiciel austriackiej firmy 
SUNTHERM, chciałem Państwu przed-
stawić bardzo atrakcyjną ofertę i możliwość 
wyboru najlepszego ogrzewania do swojego 
domu. Całkowicie nową na rynku polskim, 
jedyną i opatentowaną technologię w dziedzi-
nie ogrzewania podczerwienią daleką!

Dlaczego to takie ważne?
Tylko podczerwień długofalowa ma pozy-
tywny wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt. 
W naturze jesteśmy przez nią nieustannie 
otoczeni. Bez tej zdrowej długości fali światła 
słonecznego, życie nie mogłoby istnieć.

SUNTHERM nie ma sobie równych
Produkty firmy SUNTHERM cechuje naj-
wyższa jakość oraz najniższe koszty eksplo-
atacji. W Austrii oraz w Niemczech system 
SUNTHERM jest coraz częściej wybiera-
nym sposobem ogrzewania. Często łączony 
z zestawem fotowoltaicznym i blokiem aku-
mulatorów magazynujących energię, co 
w efekcie daje darmowe ogrzewanie przez 
cały rok.

Ogrzewanie SUNTHERM to kompletny 
system dla całego domu lub mieszkania, 

oparty na montowanych na suficie panelach 
grzewczych sterowanych inteligentnym ter-
mostatem. Zapewnia jednolitą temperaturę 
w pomieszczeniu i optymalną wilgotność. To 
najlepsze ogrzewanie, które można przymo-
cować do sufitu i które równomiernie rozpro-
wadza wytworzone ciepło w pomieszczeniu 
– aż do podłogi.

Pomiary porównawcze i testy wykazały, że 
produkty SUNTHERM uzyskują najwyższą 
sprawność energetyczną promieniowania, bo 
aż 95%. Jest to najwyższy i najlepszy współ-
czynnik sprawności na rynku. Przewyższa 
to konwencjonalne systemy grzewcze oraz 
pozostałych dostawców podczerwieni (max. 
60−70% promieniowania IR ).

Zalety systemu SUNTHERM
• unikalna, opatentowana płyta grzewcza 

z naturalnego węgla zapewnia przytulne 
ciepło podczerwieni,

• dokładne sterowanie temperaturą w każ-
dym pokoju z osobna,

• bezpyłowe powietrze do oddychania, ide-
alne dla alergików i astmatyków,

• bez elektrosmogu,
• gwarancja 15 lat,
• bez zagrożenia pożarowego,
• promienniki podczerwieni działają czysto, 

cicho i bezobsługowo. Można je szybko 
i łatwo zainstalować oraz bardzo dokład-
nie kontrolować temperaturę przestrzeni 
życiowej.

Naszym najnowszym produktem jest 
Combilight – ogrzewanie i światło Led 

w jednym. Ten wysokiej klasy produkt można 
stosować nawet w małych pomieszczeniach.

25 lat doświadczenia
Twój partner SUNTHERM Polska jest 
specjalistą i pionierem od ogrzewania pod-
czerwienią, obliczającym dla ciebie koszty 
i korzyści. Firma istnieje już 25 lat. Przez ten 
czas zebraliśmy sporo doświadczenia, którym 
teraz chcemy się z Tobą Podzielić. Najwyższa 
efektywność energetyczna to oszczędność 
kosztów ogrzewania w oparciu o energię 
odnawialną, precyzyjne sterowanie i wydajne 
panele grzewcze, co daje nam długi kom-
fort życia przez wiele lat. Każdy, kto jest dziś 
zainteresowany wydajnym i oszczędzającym 
zasoby systemem grzewczym, nie może już 
uniknąć technologii ogrzewania na podczer-
wień. System Suntherm dzięki swoim tech-
nologicznym rozwiązaniom jest najbezpiecz-
niejszy i najwydajniejszy na rynku. Wszystkie 
produkty są wyprodukowane w UE oraz 
posiadają liczne badania potwierdzające ich 
wyjątkowe cechy. Posiadamy wymagane ate-
sty dopuszczenia i bezpieczeństwa, zgodne 
z normami UE.
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