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Ogrevanje z infra 
rdečimi paneli 
od vodilnega 
svetovnega proizvajalca

     „Hočem se 
        odlično počutiti.
     Hočem easyTherm.“

w w w . e a s y - t h e r m . c o m



TOplOTA 
NARAvNIH 
vAlOv



„MI NE pROIZvAjAMO klASIčNEgA IN 
ENOSTAvNEgA OgREvANjA, TEMvEč IN-
OvATIvNE vIRE TOplOTE, kI uSTvARjAjO 
dObRO pOčuTjE pRI ljudEH.“
Reinhard burger // poslovodja, marketing 
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„OdlIčNO pOčuTjE, vARčEvANjE Z 
ENERgIjO IN ESTETIkA – TO SMO uSpE-
lI ZdRužITI v EASYTHERM pROIZvOdIH 
pO dOlgIH RAZISkAvAH IN RAZvOju.“
dI günther Hraby // poslovodja, tehnično področje

„NATANčNOST OblIkOvANjA, pRI IZbIRI 
MATERIAlOv IN Z NATANčNOSTjO NAšE 
IZdElAvE SMO uSpElI uSTvARITI vISOkO 
vREdNOST ZA NAšE STRANkE.“
gerfried burger // poslovodja – proizvodnja



Prvinski in najboljši viri toplote
že od začetka življenja na Zemlji so bila 
živa bitja ogrevana s toplotnimi valovi 
sončnega obsevanja. Od tod izvira 
naš globoko zakoreninjen čut za dobro 
počutje, ki nas povezuje s soncem – s 
sončnim vzhodom, pri uživanju v toplini 
sončnih valov bodisi na plaži bodisi na 
zimskem smučišču. 

Z ukrotitvijo ognja smo se ljudje naučili 
uporabe tehničnih pripomočkov in tako 
razvili prve peči in ogrevalne sisteme. 
Ogrevalni sistem, ki nam daje največ 
ugodja, nam je dobro  poznana lončena 
(kahlasta) peč, ker njeni toplotni valovi 
delujejo mnogo bolj prijetno kot segret 
zrak. 
To tisočletje se stara fascinacija 
lončene peči udejanja v drugačni obliki 
skozi proizvode easyTherm. Zahvaljujoč 
novim tehnologijam je easyTherm 
izdelal IR panele, ki oddajajo najbolj 
prijetne in učinkovite dele sončnega 
valovanja in ustvarjajo osupljivo 
podoben ugoden občutek toplote kot 

lončene peči. pri tem pa imajo številne 
prednosti s čistejšim in enostavnim 
delovanjem. 

Trajnost 
Sprva mogoče zveni nelogično, da je 
električna energija najčistejša oblika 
energije  za pretvorbo v toploto. vendar 
je easyTherm zaradi treh faktorjev 
zmagovalec pri najvišji stopnji varovan-
ja okolja in ekonomični atraktivnosti: 
•  visoka učinkovitost – easyTherm 

proizvodi imajo izredno nizko porabo 
energije ter hkrati najzanesljivejši viri 
udobne toplote 

•  krmiljenje skladno s potrebami 
– easyTherm proizvodi porabljajo 
električno energijo samo tedaj, ko je 
toplota potrebna – z najnižjo inercijo, 
povsem brez izgub shranjevanja, z 
možnostmi različnih nastavitev tem-
perature in časa

•  Enostavna kombinacija – easyTherm 
z eko električno energijo iz rege-
nerativne proizvodnje izdeluje CO2 
nevtralne proizvode 

ZgOdOvINA & pRIHOdNOST
NARAvNA IN TRAjNA TOplOTA

Nevidna svetloba
Infra rdeča toplota se širi v nasprotju 
s toploto pri konvencionalnem ogre-
vanju preko elektromagnetnih valov, ki 
nudijo udobje. Njihova valovna dolžina 
je nad valovno dolžino vidne svetlobe 
in daleč pod valovno dolžino radijskih 
valov. Infra rdeči valovi so nevidni in 
ne potrebujejo medija za prenos kot na 
primer zrak. S svetlobno hitrostjo pre-
magajo razdaljo med soncem in zemljo 
v približno 8 minutah. v nasprotju z uv 
svetlobo ali z rentgenskimi žarki so inf-
ra rdeči C-valovi popolnoma neškodljivi 
in zanje ne potrebujemo nobene 
zaščite. Infra rdeči C-valovi polepšajo 
kožo in delujejo terapevtsko. Infra rdeči 
valovi so za vsa živa bitja na planetu 
najbolj neškodljiv in daleč najboljši vir 
energije na sploh. 

easyTherm proizvodi oddajajo samo 
C-infra rdeče valove, ki so najboljši in 
najbolj učinkoviti od celotnega infra 
rdečega spektra. 

vendar infra rdeče ni enako vsakemu 
infra rdečemu. kratkovalovni A-infra 
rdeči valovi, ki so blizu vidi svetlobi z 
valovno dolžino okoli 1 µm (1 miljoninka 
metra) imajo drugačen način delovanja 
in slabši učinek ogrevanja ter ogrejejo 
samo kožo. Takšna toplota se lahko v 
telo prenese samo z močnejšim krvnim 
obtokom. dolgo valovni C-infra rdeči 
valovi z 5 do 15 µm valovne dolžine 
delujejo zelo učinkovito, ogrejejo poleg 
kože tudi mišice in organe. Ogrejejo 
telo od znotraj navzven. To je tudi 
skrivnost najbolj udobnega občutka 
pri ogrevanju. easyTherm proizvodi so 
ultimativen vir najbolj prijetne toplote. 

OZAdjE pROIZvOdOv IN NjIHOvEgA dElOvANjA
TOplOTNI vAlOvI dElAjO čudA

easyTherm 
proizvodi oddajajo 
samo C-infra rdeče 

valove, ki so najboljši 
in najučinkovitejši del 

svetlobnega 
spektra.
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Uspeh z navdušenjem
easyTherm je več kot samo inovativen 
produkt na trgu. je velika ideja. gre za 
strast, ki je prisotna v vseh sodelavcih 
podjetja. ko začutiš filozofijo, te več 
ne izpusti. udobna toplota, visoka 
učinkovitost, enostavna uporaba in 
okolju prijazna tehnologija. Smo prvi, ki 
smo to zmagovalno situacijo prepoznali 
in storili vse, da smo takšen produkt 
naredili človeku uporaben, ga pripravili 
za serijsko proizvodnjo in ponudili  top-
loto naravnih valov kot najučinkovitejšo 
alternativo. 
danes je na voljo preko 600 variant 
proizvodov za vsak okus in za vsako 
vrsto opreme. proizvodi imajo 5 let 
garancije in zelo dolgo življenjsko dobo. 
Izdelki so uporabni za posamezne 
prostore, hiše in sprostitvene kotičke 
ter tudi za industrijo, kjer je toplota 
pomemben gospodarski faktor. Ideja 
easyTherm bo navdušila tudi vas. 

Najbolj prijetno občuteni 
toplotni viri na svetu
Cilj je dosežen. Z easyTherm imate na 
razpolago najbolj učinkovito metodo to-
plote. štiri leta intenzivnega razvoja so 
privedla do verjetno v svetu najboljšega 
vira toplote C-infra rdečih valov. In to 
ni nobeno pretiravanje, ampak je to 
dokazano. 

Edinstveno in posebno – krat štiri 
•	 	Za izdelavo se uporabljajo posebej za 

ta namen razviti karbonski vodniki, ki 
električni tok takoj pretvorijo v toploto 
in jo hitro oddajo. uporabljajo samo 
posebej za ta namen razviti materiali. 
Na najpomembnejšem sejmu izumov 
na svetovni ravni v ženevi je razvoj teh 
materialov leta 2008 bil nagrajen s 
posebno nagrado kot »dragulj na 
trgu«. gre za nagrado, ki jo je prejelo 
samo 48 od 1000 razstavljenih izumov 
iz vsega sveta. 

•	 	prav tako enkratno v svetovnem 
merilu je fugirna - spojna masa. po 
naročilu easyTherm so na uglednem 
inštitutu Frauhofer Institut eksklu-
zivno za easyTherm panele razvili 
posebno keramično spojno maso, ki 
se ima najboljše lastnosti prenosa 
toplote ter izredno dolgo življenjsko 
dobo. ugotovitve Tu (tehnična 
univerza) gradec, Avstrija in Tu 
(tehnična univerza) dunaj, Avstrija 
ter test dolgoročne vzdržljivosti 
podjetja Magna-Steyr  potrjujejo min 
življenjsko dobo  20 let (v industrijs-
kih pogojih). 

•	 	Edinstvenost easyTherm je tudi v 
sposobnosti oddajanja toplotnih 
valov: oddajo cca 98% teoretično 
maksimalne možne oddane toplote. 
To je mogoče zaradi najboljšega 
poznavanja fizike, posebnega razvoja 
in izbira najboljših materialov in 
posebne spojne tehnike. 

•	 	Odločujoče za optimalno izrabo virov 
je tudi pravo razmerje med pred-
njo in zadnjo stranjo. konstrukcija 
easyTherm IR panelov učinkuje tako, 
da hrbtna stran ne oddaja skoraj nič 
toplotnih valov ter se tako energija 
ne izgublja. Za tem stoji fizikalna 
lastnost ogledala, ki skoraj ne oddaja 
toplotnih valov. 

 

pOdjETjE IN IdEjA
TOplOTA NARAvNIH vAlOv

easyTherm toplota je 
rezultat dolgoletnih 
raziskav in razvoja, 
kar je privedlo do 

proizvodov najvišje 
kvalitete. 



udObjE 
vSEH blIžNjIH
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je podobno kot pri HiFi napravah. 
Znotraj se nahaja visoka tehnologija, ki 
je na zunaj ne vidite, jo pa zelo občutite 
skozi poslušanje. gre za efekt. Faktorji 
dobrega počutja, ki jih nudi easyTherm, 
so doseženi  skozi duh izumitelja, 
visoke tehnologije v proizvodnji in 
najboljših materialov.  easyTherm IR 
paneli niso niti slučajno običajno infra 
rdeče ogrevanje. Efekt zelo kvalitetne 
lončene (kahlaste) peči, združen z 

najbolj enostavnim in trenutno najbolj 
čistim virom energije – to je easy-
Therm. popolnoma »easy« povedano: 
prefinjena, enkratna tehnologija 
toplotnih  valov proizvaja idealne 
valovne dolžine. keramična vrhnja plat, 
ki je edinstvena v svetovnem merilu, 
skrbi za učinkovito oddajanje toplote. 
Rezultat: dobro počutje in sprostitev 
skozi zdravo bivalno ozračje. Se 
izplača. 

easyTherm toplota 
se ne zbira pod 

 stropom, ampak je 
enakomerno razpore-

jena po prostoru 

TEHNIkA & kvAlITETA 
vISOkOTEHNOlOškI pANElI ZA pRvOvRSTNO dOžIvETjE

dobro počutje smo temeljno raziska-
li. Integriteta znanstvenega razvoja 
in preizkušanja spremlja easyTherm. 
Tehnologija je dokazano edinstvena po 
načinu delovanja. uporaba je temeljno 
preizkušena. v primeru uporabe pa-
nelov easyTherm uporabljate verjetno 
najboljši vir toplote na svetu. 

bREZ TEHNIkE NI ObčuTkA

TOplOTA & dElOvANjE 
ZNANOST dOkAZujE ObOjE

•   Sejem izumov 2008 v ženevi – 
 posebna nagrada za izum »dragulj na 
trgu«

•   Energy globe Award 2011 in 2012 

•   Svetovanje pri razvoju s strani 
inštituta Fraunhofer Institut, največje 
organizacije za specialne raziskave v 
Evropi z osredotočenostjo na potrebe 
ljudi: zdravje, varnost, komunikacija, 
mobilnost, energija in okolje

•  Tehnična univerza v gradcu potrjuje 
easyThermu kot skrajno prijetnemu 
toplotnemu viru, ki prostor v zelo 
kratkem času skrajno prijetno ogreje z 
ozirom na občutenje toplote

•  5 letna popolna produktna garancija 
na panele 



udObNO kOT 
lONčENA (kAHlASTA 
AlI kRušNA) pEč 
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bREZ vROčEgA ZRAkA
Običajni sistemi ogrevanja segrevajo 
zrak, preko katerega človek nato občuti 
toploto. To prinaša poleg mnoge sla-
bosti. Topel zrak potuje navzgor in se 
dviga proti stropu, poleg dviguje prah 
in bakterije, nastane prepih, izgublja se 
draga energija. Toplota preko toplotnih 
valov (IR) pa ne potrebuje nobenega 
medija za prenos in deluje hitro. Zrak 
ostane miren in polno ogret. valovi 
ogrejejo človeka kakor sonce od znotraj 
navzven. Občutek je podoben kakor pri 
lončeni (kahlasti, kmečki) peči. 

bREZ RdEčIH ušES
druga pomembna prednost je način 
kako telo sprejema toploto. kakor pri 
sončnem obsevanju infra rdeči C valovi 
segrejejo človeka od znotraj navzven. 
Tako kri ne odvzema toplote koži, kar 
povzroči odlično počutje. 

bREZ SuHEgA ZRAkA
v primeru IR ogrevanja se stene 
segrejejo bolj kot zrak, ki je prežet od 
IR valov. vlaga potuje od toplejšega 
k hladnejšemu mediju – torej prei-
de iz sten v zrak, ki se tako niti v 
najhladnejših dneh ne izsuši in tako 
ohranja naše dihalne poti zdrave. poleg 
primarnih valov iz IR panelov nastajajo 
še sekundarni valovi od sten in predme-
tov v prostoru, kar še dodatno pripomo-
re k odličnemu počutju v prostoru, saj 
prijetna toplota prihaja iz vseh koncev 
prostora in tako poskrbi za tople noge 
hladno glavo. 
dodatni pozitivni učinek suhih sten 
je njihova večja izolativnost, manjša 
degradacija ter preprečitev nastanka 
plesni. 

OgREvANjE IN dObRO pOčuTjE
FIZIOlOškO NAjbOljšE ZA vAS

bOljšE bIvANjE
easyTherm proizvodi so idealni za 
namestitev v bivalne prostore. Mobilni 
in praktični za uporabo  naredijo vsak 
prostor za najljubši prostor v hiši. 

bOljšE OgREvANjE
kompletna in tehnično dovršena rešitev. 
easyTherm proizvodi si resnično zaslužijo 
posebno mesto. Odlična učinkovitost 
ogrevanja je osupnila strokovnjake, ki se 
ukvarjajo z ogrevanjem. 

bOljšI wEllNESS
povsod, kjer se želijo gostje ali stranke 
posebej dobro počutiti, je easyTherm 
najboljša in najbolj čista rešitev (hoteli, 
zdravilišča, kopališča, savne, masažni 
saloni, lepotni saloni, kozmetični in 
frizerski saloni ali zasebne wellness 
oaze). 

bIvANjE & wEllNESS
TRI pOdROčjA, ENkRATNE pREdNOSTI 

easyTherm 
toplota ne ogreva 
zraka, ampak ljudi 

direktno, in sicer od 
znotraj navzven. 
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Pri običajnem konvekcijskem ogrevanju 
(centralno ogrevanje) je zrak bolj tople kot 
stene. Tako se zrak izsuši, vlaga pa nalaga 
v stene. Posledica je suh in neprijeten zrak, 
slabša izolativnost sten zaradi vlage in 
pogosto nastanek plesni (predvsem v kotih in 
za pohištvom).

Toplotni valovi delujejo tako, da ogrejejo ste-
ne, ki so tako toplejše kot zrak. Vlaga gre iz 
sten v zrak. Posledica je prijetno vlažen zrak, 
ki je zdrav za dihalne poti ter suhe stene, ki 
so bolj izolativne. Na suhih stenah ne nastaja 
plesen.

24 °C

18 °C18 °C

Običajno konvekcijsko ogrevanje (centralno ogre-
vanje) ustvari sloje temperatur: hladne noge in 
drag  ter neuporaben vroč zrak pod stropom

21,4 °C

21 °C

21 °C

Toplotni valovi poskrbijo tudi za sekun-
darno valovanje od sten in tako ogrejejo 
 enakomerno ves prostor

O g R E v A N j E  Z  I R



EASYTHERM NAREdI 
IZ vSAkEgA pROSTORA 
NAjljubšI pROSTOR 
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easyTherm 
roizvodi so na voljo 

v več kot 600 
različicah. vsi so 
najvišje kvalitete. MNOgO pREdNOSTI – EN SISTEM

easyTherm rešitve za posamezne 
prostore ter mobilni paneli predstavljajo 
zelo enostavno uporabo. delovanje je 
zelo učinkovito in ekonomično. Tempe-
ratura vrhnje ploskve na prednji strani 
znaša 85°C, pri kateri je izključena 
vsaka nevarnost opeklin. paneli so 
konstruirani tako, da oddajo vso toploto 
na prednji strani kot uporabno toploto 

v prostor. Izgub zaradi konvekcije ni. 
Zahvaljujoč IR tehnologiji se toplota 
razporedi enakomerno po celotnem 
prostoru in učinkuje hitro, tudi pri 
pogostejšem prezračevanju prostorov. 
povzetek: učinek lončene peči s 
preprosto vključitvijo v vtičnico ter upo-
rabnost v vsakem prostoru.

TOplOTA lONčENE (kMEčkE, kRušNE) 
pEčI  v vSAkEM pROSTORu
TE jE pOvSEM »EASY« easyTherm 

toplota sprosti in 
razbremeni naše telo, 
ker ne rabi prenašat 

energije. 

najvišja energijska učinkovitost 
dokazana s študijami 
(Tu gradec in Euratio)

brez emisij CO2
odlično kombinirati z fotovoltaiko 
(pv) ali »eko« elektriko

brez elektro smoga
dokazano s študijami 
(Tu gradec)

natančno krmilje in regulacija  
enostaven in učinkovit 
sistem regulacije

svež zrak, brez prahu
idealno za alergike 
in astmatike

dokazana dolga življenjska doba*
dolgo delovanje pod težkimi 
industrijskimi pogoji 

materiali najvišje kakovosti
95% materialov iz Avstrije 
in Nemčije, 100% iz Eu

svetovanje na domu
preko usposobljenih 
partnerjev na terenu

udobna toplota kot pri 
lončeni (kmečki) peči
zaradi uporabe edinstvenih materialov

najvišja stroškovna učinkovitost 
dokazano s študijami in 
izkušnjami strank

nagrajen proizvod 
Energy globe Award, nagrade za inovacije, 
posebna nagrada na sejmu izumov v ženevi

dokazana kvaliteta
TÜv in CE preizkušeno, preizkušeno 
delovanje in odsotnost elektro smoga 

*)  tehnične ugotovitve dipl.inž.Dr.h.c.em.o.univ.Prof. Fritz Paschke (TU Dunaj) dajejo konstrukciji odlične ocene iz česar izhaja 
visoka zanesljivost proizvoda in dolga življenjska doba

st
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EASYTHERM SE 
pOpOlNOMA vključI v 
vAšO bIvAlNO OkOljE



•  Toplotni valovi z zelo visoko 
učinkovitostjo 

• do 70% prihranka energije
• Nizki investicijski stroški
•  brez vzdrževanja in brez stroškov 

obratovanja
•  potrebna nižja temperatura v prostoru 
•  blagodejna, zdrava toplota brez 

kroženja zraka (posebej priporočljivo 
za alergike in astmatike)

•  Fleksibilna regulacija po tempera-
turi in času, vsak prostor ima svoj 
termostat

• Enostavna montaža
•  Odličen izgled in dizajn
•  Ni potrebna zahtevna cevna 

inštalacija, brez nevarnosti puščanja 
vode, požara

•  Odlično v kombinaciji z fotovoltaiko 
(sončna elektrarna) 

•  Robustni elementi, ki ne potrebujejo 
nobenega vzdrževanja
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gre tudi brez. brez kurilnice, brez peči, 
brez zalogovnikov, brez cevi. preprosto 
easy – samo priključitev na elektriko. 
kar so bile do sedaj samo želje in zelo 
neučinkovito in neekonomično, je sedaj 
realnost. Z novo tehnologijo easyTherm 
IR panelov je učinkovitost drastično 
zvišana. primerjava v porabi energije 

kaže v industrijski rabi (npr uporaba 
easyTherm IR panelov v sušilnem 
obratu podjetja Magna Steyr v Avstriji) 
prihranke energije do 90%. v zasebnih 
stanovanjih in hišah so ugotovljeni prih-
ranki med 50 in 70%. To je posledica 
karakteristik IR valovanja in optimalne 
IR tehnologije easyTherm IR panelov. 

 easyTherm 
IR paneli so primerni 
kot dodatno ali kot 
celotno ogrevanje 

vašega doma

 „najvišja kakovost 
in inovacija – easy-

Therm IR tehnologija 
združuje oboje“

EASYTHERM pROTI klASIčNEMu OgREvANju

vROčI ARguMENTI:

easyTherm IR paneli dajejo prostoru ne-
kaj posebnega in se popolnoma ujamejo 
v celoto prostora. preko 600 modelov in 
kombinacij formatov, barv in okvirjev od 

kovine do lesa omogočajo odlično izbiro. 
easyTherm spada k vašemu stilu življenja 
ter ustreza zahtevam po čistem okolju. 

pOpOlNI vAlOvI
RAvNOTEžjE MEd udObjEM IN 
učINkOvITOSTjO

NAjbOljšI ARguMENTI ZA vAšO 
OkOljSkO OZAvEščENOST

„Varčevanje z energijo in energetska 
učinkovitost je vse pogostejša tema 
tudi v gospodinjstvih in pri uporab-
nikih poslovnih prostorov. Nujna sta 
visoka učinkovitost toplotnih valov 
ter regulacija skladna s potrebami. 
Pri easyTherm najdemo oboje. “

Komm. Rat. Ing. Stefan Pavisitz
Landesinnungsmeister Elektrotechnik

„V preteklosti so elektro ogrevanje 
upravičeno označevali kot potrat-
no. Z easyTherm IR ogrevanjem, 
posebej še v kombinaciji s fotovol-
taiko (sončna elektrarna), pa imamo 
na voljo najbolj ekološki in najbolj 
ekonomičen način ogrevanja. “

Techn. Rat Ing. Josef Witke
Bundesinnungsmeister Elektrotehnik

O g R E v A N j E  Z  I R



EASYTHERM IR pANElI SO 
OdlIčNI ZA pROSTORE, kjER 
IščEMO SpROSTITEv



IR toplotni valovi se že dlje časa 
uporabljajo za potrebe različnih terapij. 
večinoma uporabljajo kratkovalovne, 
vroča sevala v lučeh in IR kabinah, ki 
oddajajo tipično rdečo svetlobo. bolj 
kot je IR svetloba dolgovalovna, tem 
bolj prijetno jo občutimo. easyTherm 
toplotni valovi so ekstremno dolgova-
lovni, podobni kot pri lončeni peči in pri 

sončni toploti. Tako je dosežena 
najvišja stopnja učinka delovanja in 
občutka udobja. easyTherm IR valovi 
ogrejejo mišice in organe, zrak ostane 
svež ter ustrezno segret in vlažen. 
Takšno toploto občutimo kot najboljšo 
ter nam daje najboljše počutje in 
sprostitev. 
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Izumitelji easyTherm panelov so imeli 
jasen fokus na osebno dobro počutje 
uporabnikov. Ravno pravi toplotni valovi 
imajo številne prednosti in ustvarjajo 

odlično ozračje v prostoru in nevidno 
skrbijo za  sprostitev in udobno počutje. 
easyTherm paneli so odlična izbira za 
vaš sprostitveni kotiček. 

easyTherm 
toplotni valovi  delujejo 

zelo pozitivno na 
razpoloženje.

„v moji wellness oazi 
hočem samo naravno 
toploto. Zato sem se 
zavestno odločil za 

easyTherm.“

pANElI ZA dušO

ENERgIjO OpTIMAlNO dOžIvETI 
uSTvARjA dObRO pOčuTjE IN jE NARAvNO

•  valovi z dolgo valovno dolžino imajo 
pozitivne učinke na organizem

• udobna in prijetna atmosfera
• pospešuje prekrvavitev organov in mišic
• Toplota, ki jo hitro občutimo
•  brez kroženja zraka in dvigovanja prahu 

in bakterij
•  Neodvisno od ostalih komponent 

 ogrevalnega sistema
• brez hrupa in vonja
• Izjemno higienično
• brez nevarnosti puščanja vode
• kakovosten dizajn 
• brez elektro smoga
• varčuje s prostorom
• brez vzdrževanja

pOpOlNOMA SpROščENO 
IN blAgOdEjNO

O g R E v A N j E  Z  I R



dRužINA 
REISER
AvSTRIjA

„easyTherm IR paneli dajejo vsake-
mu prostoru nekaj posebnega in se 
popolnoma prilegajo v celotno podobo 
vsakega izmed njih. “

gOSpA 
SCHRATTNER
AvSTRIjA

„Ravno to sem iskala, da bi se 
 prijetno ogrevala pri mojih vajah joge. 
 easyTherm IR paneli mi nudijo udobje 
in prijeten občutek. “

dRužINA
jöbSTl

AvSTRIjA

„Sedaj lahko uporabljamo zimski vrt skozi 
vse leto. Ne samo, da je občutek ugodja 
boljši, sedaj imamo prvič topla tla in tudi 

rastline rastejo precej boljše. Super ste 
easyTherm – samo naprej tako!“

dRužINA
STElZER
AvSTRIjA

„easyTherm IR paneli dajejo izredno 
prijetno toploto in končno ne rabim več 
vlačiti na kup lesa.“

lEpOTNI SAlON
MONIkA
gATSCHNIg
AvSTRIjA

„easyTherm IR paneli so čudovita dopol-
nitev v mojem kozmetičnem salonu, ki 
povečujejo celoten učinek mojih terapij 
in povečujejo vrednost mojega salona. “

dRužINA
kAMpuS

AvSTRIjA

„prijetna in postopna toplota. 
easyTherm – ravno pravšnje 

za naše male prince. “

več refernec najdete na
www.easy-therm.com
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dRužINA b.,
vIlA NA duNAju 
AvSTRIjA, HIETZINg

„Za našo moderno hišo je bila zelo pomembna 
možnost integracije ogrevalnega sistema. 
že med samo gradnjo nas je prevzela visoka 
učinkovitost in nizki stroški obratovanja. In 
prijetna toplota v prvi zimi je našo odločitev še 
kako potrdila. “

SvETOvAlNA pISARNA,
AvSTRIjA, duNAj, 12. OkROžjE

„blaga in prijetna toplota ustvarja odlično klimo 
v prostoru in doprinese veliko k uspešnim 

svetovalnim razgovorom.  Z uporabo odlične 
regulacije lahko prostor nastavimo individualno 

na frekvenco stranke in poleg še prihranimo 
energijo.“

gOSpOd RENNE M.,
AvSTRIjA, gRAdEC

„Ni samo zelo prijetna toplota in dober dizajn, 
ampak tudi nizki investicijski stroški pri pre-
novi in enostavna umestitev v prostor me je 
navdušila.“

gOSpA 
MAg. MARIA p. 
SpOdNjE AvSTRIjE

„pred easyTherm IR paneli je nov najljubši 
kotiček mojega kužka. Tudi on ravno tako 
kot jaz ljubi toploto iz easyTherm IR pane-
lov. pri tem pa tudi prihraniva energijo.“

AlEX pIEbER
MASAžNI SAlON

AvSTRIjA, OllERSdORF

„easyTherm IR paneli povečajo dobro 
počutje mojih strank pri masaži.“

buTIk OkAY
AvSTRIjA, STAINZ

„Sploh se ne da primerjati s prejšnjim plinskim 
ogrevanjem. easyTherm IR paneli dajejo po-
polnoma drugačen in izredno prijeten občutek 
meni in mojim strankam. In vse to pri izredno 
nizkih stroških ogrevanja ter top izgledu. Skoraj 
ne morem verjeti, ampak obisk strank se je 
povečal. v večjem številu prihajajo predvsem 
moški, da si ogledajo easyTherm ogrevanje.“



več refernec najdete na 
www.easy-therm.com
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96%

Minimalna konvekcija,

samo 29% 
zaradi optimalne
tehnologije

Zaradi edinstvene izdelave in sestave ter uporabe 
materialov najvišje kakovosti je easyTherm vodilni 
na področju delovanja in energijske učinkovistosti

4%

Iz 100% elektrike 
pridobimo 70% 
toplotnih valov. 96% te 
toplote oddajo paneli 
na prednji strani v 
prostor in samo 4% na 
zadnji strani.*

* To uvršča easyTherm IR
 panele dalec pred vse
 ostale proizvajale

< 1% 
toplotne 
prevod-
nosti

100% 
zelena elektrika

pREdNOSTI

easyTherm IR paneli porabijo mnogo manj energije kot običajni načini ogrevanja zaradi visokega deleža toplotnih 
valov (konvekcijsko-centralno ogrevanje ali ostala sevalna sevanja)

easyTherm IR paneli zaradi zelo majhnega deleža konvekcije preprečujejo kroženje zraka ter s tem dvigovanje 
prahu in bakterij, osušijo stene in preprečujejo plesni

easyTherm IR paneli  prinašajo človeku najbolj udobno in prijetno toploto
 
easyTherm IR paneli oddajajo najvišji delež toplotnih valov pri najmanjši porabi električne energije 
in s tem varujejo okolje in denarnico

1

2

3

4
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Masivni leseni okvir ali 
kovinski okvir z votlim 
izoliranim telesom

Utori, narejeni z 
visoko natančnostjo 

Fleksibilna karbonska vlakna, 
ki hitro oddajajo toploto, 
6000 vlaken 
 

Silikonski plašč, 
ki zdrži visoke 
temperature in ne 
vsebuje nobenih 
škodljivih snovi

Hrbtna stran iz nerjavečega jekla
ki odseva valove proti

prednji strani v prostor

Keramična spojna masa
(razvita posebej za easyTherm

na inštitutu Fraunhofer)

Keramična spojna masa,
ki optimalno prenaša toploto

(ekskluzivno razvita za easyTherm

na inštitutu Fraunhofer)

Ekstremno robustna keramična 
vrhnja plošča (PolyVision) za 

maksimalno oddajo 
toplotnih valov v prostor 

Toplotno izolativna
ekspandirana steklena vlakna

(šamot), brez škodljivih primesi
 

Natančni in visoko
zanesljivi vstavljeni

termo zaščitni elementi

easyTherm IR paneli porabijo občutno 
manj energije in tako ustvarjajo velike prihranke pri 
obratovanju. Za to so odgovorna naslednja dejstva: 

a) edinstveni, posebej razviti in dragi materiali

b)  Izredno precizna proizvodnja v Avstriji, ki omogoča 
odlično funkcionalnost, zanesljivost in dolgo 
življenjsko dobo

easyTherm paneli imajo edini dokazano življenjsko 
dobo minimalno 20 let tudi v najtežjih pogojih 
(industrija)

a)  Dokaz temu je uporaba v industriji – sušilni obrat 
(Magna Steyr)

b)  Uporaba najkvalitetnejših materialov in natančna 
proizvodnja v Avstriji 

c)  Vsi sestavni deli, še posebej vrhnja plošča, so nare-
jeni iz posebno vzdržljivih materialov, ki omogočajo 
dolgotrajno in zanesljivo uporabo

easyTherm IR paneli so verjetno edino IR ogrevanje, 
ki so resnično zdravi za človeka in prijazni okolju:
a)  Uporaba keramične fugirne mase namesto umetnih 

lepil pomeni, da paneli easyTherm tudi pri najvišjih 
temperaturah ne oddajajo škodljivih snovi, zaradi 
česar ostaja zrak v prostoru vedno čist in zdrav

b)  easyTherm paneli imajo edini dokazano, da ne odda-
jajo elektro smoga

c)  easyTherm IR paneli ne vsebujejo nobenih umetnih 
snovi, zaradi česar ohranjajo zrak v prostoru vedno 
zdrav

easyTherm IR paneli lahko na osnovi njihovih lastnosti 
in izvedbe umestite bilo kam in zahtevajo zelo malo 
prostora

easyTherm IR paneli so enostavni za čiščenje, prednja 
stran je neobčutljiva tudi na močna čistila

Skrbno izbrani materiali, natančna izdelava vodijo do 
izjemnega občutja ugodja toplote. počutili se boste 
preprosto odlično

upORAbA

SESTAvA

1

2

3

4

5

6

Hervorhebungen bitte überprüfen
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5 let popolne garancije na dimenzioniranje, prodajo in montažo preko usposobljenih easyTherm partnerjev 5 let popolne garancije na 
dobavljene aparate in krmilje s strani easyTherm. Izvzete so mehanske poškodbe ali delovanje več kot 1.500 polnih ur znotraj leta ter v 
primerih uporabe v obrtnih ali industrijskih prostorih. 

Garancija na pravilno delovanje pri dimenzioniranju in načrtovanju s strani usposobljenega partnerja ali direktno s strani easyTherm. 
easyTherm garantira doseganje v standardu EN12831 normiranih temperatur pri normalni uporabi in pri poznani gradbeni fiziki. 

Garancija na učinkovitost doseganja etiketiranih moči aparatov skladno z 2006/95/Eg določili.

Brez elektro smoga: easyTherm garantira, da je delovanje vseh aparatov brez elektro smoga skladno z merilnim protokolom biološkega 
učinkovanja elektromagnetnih vplivov oz motenj, ki ga je izvedel dr. plank skladno z zahtevami 2004/108/Eg. 

Pri easyTherm  

4-kratna garancija

Varno je varno! 

Hervorhebungen bitte überprüfen
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popolnoma na vaši valovni dolžini: spoznajmo se

TÜV AUSTRIA SERVICES GMBH

TYPEN
GEPRÜFT

Nominiran za 
nagrado za 

inovacijo



FOTO 1/1 pROdukT

dIZAjN vISOkE 
ESTETIkE IN 
FuNkCIONAlNOSTI
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Celotna konstrukcija IR panelov poteka z visoko skrbnostjo in izrazitimi napori v doseganju kvalitete v proizvodnji 
v Avstriji. da bi ustregli vašim estetskim zahtevam in individualnemu oblikovanju prostorov, nudimo na izbiro več 
vrst lesenih in kovinskih okvirjev. Natančne kontrole kakovosti in vestna preizkušanja zagotavljajo vsem easy-
Therm IR panelom visoko vzdržljivost, dolgo življenjsko  dobo, maksimalno učinkovitost in izjemno zanesljivost. 
To med drugim dokazuje 5 letna garancija in TÜv preizkusi ter certifikati. 

OpTIMAlNO dElOvANjE ZARAdI 
SkRbNO IZbRANIH IN pOSEbNIH MATERIAlOv
EkSkluZIvNO pRI EASYTHERM

Edinstvena izdelava in uporaba mate-
rialov najvišje kakovosti ter materialov, 
ki so posebej razviti ekskluzivno za 
easyTherm, skrbi za neprekinjeno in 
zanesljivo delovanje. 6000 karbonskih 
vlaken, ki so skrbno vstavljena v IR 
panele, skrbijo za odlično oddajo toplo-

te v prostor. 
posebna keramična spojna masa 
(razvita posebej za easyTherm na 
uglednem inštitutu Fraunhofer) skrbi 
za spajanje osrednjega dela panela z 
vrhnjo keramično ploščo, ki je izjemno 
robustna, odporna proti praskam in 

kemično izjemno obstojna (žgana po 
metodi polyvision). vrhnja keramična 
plošča skrbi za odlično oddajo toplotnih 
valov v prostor. posebej razvita hrbtna 
plošča iz nerjavečega jekla pa skrbi, da 
se toplotni valovi ne izgubljajo na zadnji 
strani panela. 

easyTherm IR paneli so na voljo v dveh 
osnovnih oblikah, in sicer primerni za 
zidno ali stropno montažo ali kot stoječi 
modeli, ki jih lahko po prostoru poljubno 
premikate s pomočjo nameščenih kolesc 

ter jih tako postavite točno tja, kjer želite 
toploto najbolj občutiti. vse panele 
lahko krmilite preko ustreznih termos-
tatov. v osnovi je na voljo kombinacija 
termo stata (ki nudi možnost nastavitve 

različnih programov po dnevih, urah,…), 
ki se lahko nahaja kjerkoli v prostoru, in 
sprejemnika, ki se namesti ob pane-
lu. Termostat in panel se povežeta 
brezžično. 

O g R E v A N j E  Z  I R



barve IR panelov in okvirji se prilaga-
jajo harmonično v vaše prostore. šest 
velikosti z različnimi močmi omogočajo 
optimalno dimenzioniranje glede na 
vaše potrebe po toploti. brez škodljivih 
vplivov elektro smoga lahko v miru 
uživate v prijetni toploti. 

učINkOvITOST, dObRO pOčuTjE, ESTETIkA
ZMAgOvAlNA kOMbINACIjA

*)    priporočena velikost prostora izhaja iz potrebe po toploti, ki znaša 66,5 kwh/m2/
leto. prostori in njihova dejanska toplotna potreba se razlikujejo po vrsti, njihove 
uporabe, gradbene substance stavbe, in osebnih navad 

**)  velikost plošč 625x625
***)  na voljo tudi v »deluxe« izvedbi 

Tip
Mere -

zaobljeni okvir 
v mm

Mere - 
u-okvir v mm

Moč 
panela v w

priporo-
čljiva 

velikost 
prostora v 

m2 *

comfort250 650 x 350 606 x 306 125 5

comfort251 1020 x 220 976 x 176 125 5

comfort500 650 x 650 606 x 606 250 10

comfort501 1250 x 300 1206 x 256 250 10

comfort1000 1020 x 650 976 x 606 500 20

comfort1500 1250 x 790 1206 x 746 750 30

emotion1000*** 1180 x 650 500 20

emotion1500 1260 x 950 750 30

Srebrna mat U-Line

Srebrna mat softline

črna mat softline

krom sijoč softline

platinast sijoč softline

črn sijoč softline

javor masivni les, lakiran

bukev masivni les, lakiran

češnja masivni les, lakiran

češnja masivni les, naoljen

Oreh masivni les, lakiran

Oreh masivni les, naoljen

bela

Rdeča

Temno Zelena

Modra

črna

Svetlo Zelena

Slonokoščena

Barve okvirjev: barve panelov

Tisa masivni les, naoljen*

* amo v opciji emotion 1000
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Comfort1000 

Comfort500 dragoceni les

Comfort500 

Emotion1000 deluxe

Comfort1500 

bela U-Line



pOpOlNOMA NA 
vAšI vAlOvNI dOlžINI: 
SpOZNAjMO SE

kompetenzzentrum: Steinamangerer Straße 400, A-7501 unterwart
Tel: +43 3352 38200 600, Fax: +43 3352 38200 699 , E-Mail: office@easy-therm.com
www.easy-therm.com

Umfahrungs-
Straße
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A2 Wien
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„ TOplOTA kOT NAjbOlj 
NARAvNO NA SvETu:
EASYTHERM jO pRINESE pOpOlNOMA 
ENOSTAvNO MEd vAšE šTIRI STENE“

Sedež proizvajalca:
easyTherm Infrarot wärmesysteme gmbH
Thomas A. Edison-Strasse 2
A-7000 Eisenstadt
Avstrija 

kompetentzentrum
Steinamangerer Strasse 400
A-7501 unterwart

generalni uvoznik in distributer za Slovenijo:
pioter d.o.o.
Zibika 11
3253 pristava pri Mestinju
051 346 871
info@pioter.eu 
www.pioter.eu 

 facebook.com/easytherm                youtube.com/user/easyThermInfrarot

www.easy-therm.com


