Ogrzewanie pompą
ciepła czy kotłem na
paliwo stałe będzie
wprawdzie tańsze o
500-600zł rocznie,
powstaje jednak pytanie:
kiedy zwrócą się dodatkowe nakłady na taką
inwestycję?

Podsumowanie
korzyści
OSZCZĘDNOŚĆ
tańszy o 15.000 – 30.000zł od innych systemów grzewczych
koszt użytkowy porównywalny do gazowego i do 50%
mniejszy niż w klasycznych systemach elektrycznych
w połączeniu z energią ze słońca może grzać bezkosztowo
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DARMOWE
OGRZEWANIE SŁONECZNE

Skontaktuj się

Z DROWIE
Kompleksowy koszt montażu

przy dobrej wentylacji eliminuje możliwość wykwitu grzybów

systemu Red Snake dla domu 120m2

i pleśni

to 10 000 - 15 000 zł.

podczerwień zwana „energią życia” wpływa pozytywnie na
działanie organizmu (więcej

Jest to oszczędność ok. 15 000zł w

podczerwień a zdrowie)

system przyjazny alergikom, zapobiega unoszeniu się kurzu

stosunku do ogrzewania gazowego
(przyłącze, kocioł, komin, instalacja

Latem
produkujesz
energię

KOMFORT

hydrauliczna) i co najmniej 30 000 zł
w stosunku do pompy ciepła.

bardzo krótki czas nagrzewu

Rekomendujemy przeznaczenie tych

łatwość sterowania temperaturą i czasem grzania w każdym

oszczędności na elektrownię
słoneczną, w połączeniu z którą

nieograniczone możliwości aranżacji pomieszczeń

system Red Snake może grzać

szybki i czysty montaż

bezkosztowo.

Magazynujesz
energię
w sieci

P I E C Z ĄT K A DY S T R Y B U T O R A
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Zimą
ogrzewasz

e-mail: biuro@redsnake.pl

nią dom

www.redsnake.pl
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„

Co to jest?

System grzewczy
Red Snake ogrzewa
pomieszczenia
podczerwienią.

System grzewczy Red Snake bazuje na niezwykle cienkiej

„

folii grzewczej (0,4mm) zbudowanej z zalaminowanego
włókna węglowego. Taka budowa gwarantuje żywotność

To przyjemne ciepło znamy z kąpieli słonecznych

ponad 50 lat, brak serwisów i sprawność bliską 100%. Połą-

czy wieczorów przy kominku. Należy zauważyć, że

czenie systemu Red Snake z własną elektrownią słoneczną

system Red Snake zapewnia komfort cieplny przy
temperaturze powietrza o 2-3 stopnie niższej niż w

pozwala ogrzewać dom bezkosztowo.

Dlaczego Red Snake?

10
25

Rozwój technologii budowlanych w ostatnich latach sprawił, że

LAT

dzisiejsze domy mają znacznie mniejsze zapotrzebowanie na
ciepło niż kilka czy kilkanaście lat temu. Budując dom energooszczęd-

GWARANCJA

ny, który rocznie zużywa 60kWh/m2 lub mniej, koszty
ogrzewania bez względu na zastosowaną technologię będą niskie.

systemach opartych na grzejnikach konwekcyjnych.
przy montażu przez
Autoryzowanego Instalatora Red Snake

„

Bez względu na to, czy planujesz ogrzać

„

jedynie małą łazienkę czy zapewnić ciepło

dla całego domu - folie grzewcze to
najlepsze rozwiązanie dla Ciebie.

MIESZKANIA

BIURA

D O M Y N OWO B U D OWA N E

FOTO
OBIE KTY MODERNIZOWANE

na suﬁt

na ściany: tynki,
rigips, boazerię

Jak używać?
Folie grzewcze systemu Red Snake mogą być
zamontowane w podłodze, w ścianie lub na suﬁcie i w
każdym przypadku system działa z taką samą
wydajnością. Dzieje się dlatego, że podczerwień
w odróżnieniu od ciepłego powietrza w systemach

pod posadzkę:
płytki, panele,
wylewki, dywany

konwekcyjnych,

rozchodzi

w każdym kierunku.
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równomiernie
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