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Днес, енергийната ефективност е сред най-дис-
кутираните теми в света, а отоплението вина-
ги е било една от най-енергоемките технологии, 
нужни за комфорта и нормалното съществуване 
на човека.
Пресечната зона на тези две области се нарича 
инфрачервено зоново отопление. Инфрачервени-
те отоплителни тела са изключително ефек-
тивни там, където традиционните отоплител-
ни системи са неподходящи или твърде скъпи. 
Отоплението се извършва с инфрачервени лъчи, 
които осигуряват незабавно топлоотдаване вед-
нага след включване на отоплителя.

Отоплителните тела HELIOSA® HI DESIGN са ин-
вестиция с изключително бърза възвръщаемост. 
Благодарение на инфрачервената технология в 

HELIOSA®  HI DESIGN 
СЪВРЕМЕННА ТЕХНОЛОГИЯ, МОДЕРЕН ДИЗАЙН И ТОПЛИНА 
СЪС ЗНАЧИТЕЛНИ ИКОНОМИИ НА ЕНЕРГИЯ

Star Progetti – водещ производител на 
инфрачервени отоплителни прибори от 
1993 година, разработи иновативната 
серия продукти HELIOSA® HI DESIGN, 
която съчетава в себе си най-съвре-
менната технология за инфрачервено 
зоново отопление с модерен дизайн и 
висока енергийна ефективност.

комбинация с патентования параболичен рефлек-
тор тези тела разпръскват по оптимален начин 
необходимата топлина в отопляемата зона, 
като използват съществено по-малко електрое-
нергия.
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ПОЛЗИ ОТ ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ТЕЛА
HELIOSA® HI DESIGN

Избирате отоплителното тяло, което е 
най-подходящо за вашите нужди и стил.

● Мигновено затопляне на помещението 

● Локализирано, равномерно, зонирано отоп-
ление - само където е необходимо

● Без предварително загряване

● Пълни възможности за насочване на отоп-    
лението

● Чисто - без горене и неприятна миризма

● Не се влияе от климатичните условия

● Не замърсява

● Икономии на енергия до 60% в сравнение с    
други решения

● Конкурентна цена

● Всички уреди са тествани един по един и    
сертифицирани

● Технологията с инфрачервени лъчи не вреди 
на човешкия организъм и затова няма противо-
показания. Оборудване с подобни характеристи-
ки се използва в медицинския сектор. 

Гарантирана ниска консумация и 
висока температура на средата. 
Дизайн на Star Progetti group. 
Всички модели са регистрирани.
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HELIOSA® HI DESIGN, ОТОПЛИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ
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HELIOSA 
HI DESIGN® 88

HELIOSA 
HI DESIGN® 77

HELIOSA 
HI DESIGN® 66

HELIOSA 
HI DESIGN® 55

HELIOSA 
HI DESIGN® 44

HELIOSA 
HI DESIGN® 33

HELIOSA 
HI DESIGN® 22

HELIOSA 
HI DESIGN® 11

ПРИЛОЖЕНИЯ

С отоплителните тела на 
HELIOSA® HI DESIGN отоплявате само 
където и когато е необходимо.

● Къщи, мазета, вътрешни дворове

● Открити/закрити работни площи

● Съблекални, спортни и фитнес зали

● Тераси, открити външни площи

● Зимни градини, веранди

● Под навеси, чадъри, открити барове

● Ресторанти, хотели и барове

● Исторически сгради

● Селскостопански сгради, ферми

● SPA центрове, басейни

● Църкви

● Oфиси, зали за срещи

● Изложбени зали, салони

● Бутици, магазини, супермаркети

● Хижи (включително за компенсиране      
на недостатъчно отопление)

● Болници 

● Гаражи

● Голф игрища, къмпинги

● Ски курорти

● Складове


