
JEDINEČNÁ ZIMNÍ 
AKCE RAYCHEM
Termostat / řídicí jednotka ZDARMA

 

ORIGINÁL JE JEN JEDEN! 

SAMOREGULAČNÍ TECHNOLOGIE 
PRO OKAPY BEZ LEDU

WWW.RAYCHEMPODLAHOVETOPENI.CZ THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS

Kontaktujte odborné dodavatele systému Raychem, 
aby Vám pomohli navrhnout to nejlepší řešení. 

ZIMNÍ POHOTOVOST
PŘIPRAVÍME VÁS NA ZIMU!



OCHRANA OKAPOVÝCH ŽLABŮ
Spolehlivé, bezpečné a úsporné řešení ochrany okapů proti zamrzání
Samoregulační systém Raychem představuje spolehlivou ochranu okapových žlabů proti zamrzání. Topný kabel 
Raychem instalovaný na dno okapového žlabu topí efektivně tam, kde je potřeba, a zajistí, že odtávající voda 
odteče bez nebezpečí zamrznutí a poškození žlabu. Spojení samoregulačního efektu kabelů Raychem (změna 
výkonu v závislosti na okolních podmínkách) a automatické regulace Raychem zaručí nejnižší možnou 
spotřebu energie.
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Nízká okolní teplota = vysoký topný výkon

Průměrná okolní teplota = nízký topný výkon

Vysoká okolní teplota = téměř nulový topný výkon

Snadná instalace
Do běžných okapových žlabů postačí 
instalovat vhodný samoregulační 
kabel Raychem na dno žlabu. Není 
nutné instalovat velké množství 
kotevní techniky a kabelu, které 
vedou k zanášení a ucpávání žlabů.

ORIGINÁL JE JEN JEDEN! 

  Inteligentní samoregulační topný kabel 
 FroStop Black - 18W/m při +5°C 
 Jediný originál vyvinutý a vyráběný v USA     
 Více jak 40 let ověřených zkušeností 
 Jediné skutečně spolehlivé řešení do okapů a svodů s vysokou odolností 

 proti UV záření, vodě a prachu
 Rychlá a jednoduchá montáž 
 Životnost až 30 let při každodenním provozu
 Úspora až 45% provozních nákladů proti běžným odporovým technologiím
 Bezpečné a ekonomické řešení i bez použití regulace  

Odpovědní zásilka pro získání dárku:

Firma: ............................................................................................................................................

Jméno: ............................................................ Příjmení: ............................................................ 

Ulice: .......................................................................................... č.p.: .......................................... 

PSČ: ................................................................ Město: .................................................................

Telefon: ............................................................ e-mail: ..............................................................

PŘEDÁNÍ DÁRKU ZA ODBĚR PRODUKTŮ RAYCHEM
Pro více informací o prodejní akci a odběru dárků +420 233 113 352 
(Pro odběr dárku je nutná kopie prodejního dokladu)
Platnost zimní pohotovosti do konce listopadu.

Váš dodavatel: 

DÁREK PRO VÁS 
Nakupte samoregulační topný kabel s příslušenstvím 
a dostanete termostat / řídicí jednotku zdarma.

Raychem set obsahuje: samoregulační topný kabel + napojovací sadu = termostat / řídící jednotku zdarma

45 m

=+

Sleva + 3%

Diferenční termostat HTS-D 
Prodejní cena 2 290 Kč bez DPH

Sleva + 4%

75 m

=+
Termostat HARD-TSAT na DIN lištu

Prodejní cena 3 290 Kč bez DPH

150 m

=+

Sleva + 5%

Řídicí jednotka EMDR-10 
s čidlem teploty a vlhkosti

Prodejní cena 16 098 Kč bez DPH
Prodloužená 10-ti letá 
záruka na samoregulační 
topné kabely Raychem vč. 
standardních připojovacích 
souprav schválených 
pro výše uvedené produkty.

Pro více informací o podmínkách záruky kontaktujte 
dodavatele systému na info lince  +420 233 113 352  


