
Pripravite se na naslednjo 
sezono ogrevanja že danes

V preteklih letih je bil razvoj 
usmerjen predvsem v fosilna 
goriva, ki postajajo vse dražja, 
in toplotne črpalke. Pri obeh 
naštetih virih je začetna naložba 
zelo visoka, potrebni so redni 
servisi, hkrati pa za ogrevanje 
potrebujemo grelna telesa ali 
pa moramo investirati v talno 
gretje.

Mi vam predstavljamo 
tehnologijo 21. stoletja – 
tehnologijo, v katero naše 
podjetje, partnerji in zadovoljne 
stranke trdno verjamemo. 
IR-grelni sistem Ekosen! 
Sistem, ki prepriča z ugodno 
ceno, dejstvom, da redni 
servisi niso potrebni, saj 
sistem nima gibljivih delov, in 
do 60-odstotnim prihrankom 
v primerjavi z drugimi sistemi 
ogrevanja.

Tehnologija, ki je primerna za 
osebno in poslovno uporabo, za 
stanovanja in hiše, novogradnje 
in starejše zgradbe. Sistem 
IR-ogrevanja je primeren za vse 
vrste objektov, predvsem kot 
glavno ali pa tudi kot dodatno 
ogrevanje.

Infrardeča oblika energije je del 
naravnega spektra in izjemno 
ugodno vpliva na nas. Energija 
se takoj pretvori v toploto, zato 
se prostor segreje zelo hitro, 
ob tem pa imamo občutek, da 
na nas sije sonce. S toplotnim 
valovanjem ne segrevamo zraka, 
ampak trde površine, predmete, 
zidove in ljudi v prostoru, ki so 
v dometu panela. Tako vam ob 
steni ne bo več hladno, vaše 
noge pa bodo vedno tople, saj je 
toplota v prostoru razporejena 
enakomerno – med stropom in 
tlemi je le minimalna toplotna 
razlika.

Prostor, ki ga 
ogrevate, se ne bo 
ohladil še dolgo 
potem, ko boste IR-
panele že izključili. 
S tem tipom ogrevanja 
preprečimo tudi gibanje toplega 
in hladnega zraka v prostoru, 
ki dviguje prašne delce. 
Toploto lahko uravnavamo s 
termostatom ali regulatorjem 

IR Sun v vsakem prostoru 
posebej. Tip ogrevanja je 
zelo prilagodljiv – v vsakem 
prostoru lahko nastavite 
želeno temperaturo, hkrati pa 
ogrevanje prilagodite svojemu 
življenjskemu ritmu. Prostor, 
ki ga ogrevate, se ne bo ohladil 
še dolgo potem, ko boste IR-
panele že izključili. Regulator 
IR-ogrevanja IR Sun optimizira 
delovanje IR-ogrevalnih 
sistemov, saj vsakega spremeni 
v najbolj odziven, natančen 
in udoben sistem ogrevanja. 
Regulator IR Sun je izjemno 
energijsko učinkovit in prinaša 
še dodatne prihranke: do 30 
odstotkov manjšo porabo 
električne energije v primerjavi 
s klasičnimi termostati. Zato 
se odplača sam. S pomočjo 
IR-tehnologije boste odpravili 
vlago in plesen ter s tem lajšali 
bolezni dihal pa tudi bolečine v 
mišicah in sklepih.

Ta inovativni in naravni sistem 
ogrevanja je zdrav in tako 
primeren za vse, predvsem 
pa za tiste, ki veliko sedijo, ali 
starejše, na katere IR-toplota 
deluje še posebej pozitivno.

Želite izvedeti več 
o IR-ogrevanju?
Za pripravo rešitve za 
IR-ogrevanje s sistemom 
Ekosen pokličite na brezplačno 
telefonsko številko 080 30 10 
ali pišite na e-naslov 
info@ekosen.si.

Lahko obiščete tudi salon 
pri Mariboru v Miklavžu na 
Dravskem polju, Ptujska 
cesta 17, tel. 02 620 81 99, 
pri Ljubljani, salon v Mengšu, 
Gorenjska cesta 19, tel. 01 320 
73 30, Galerijo toplote v Murski 
Soboti, tel. 080 87 85, ali v 
Zagrebu. Več o ponudbi si lahko 
ogledate na www.ekosen.si in 
na www.irsun.si.

Vas zanima, koliko bi 
privarčevali v 1, 5, 15 ali 25 
letih, če bi svoj dom ogrevali z 
IR-grelnim sistemom Ekosen? 
Preverite na:

Oglasno sporočilo

www.ekosen.si/izracun



Veliko Slovenk in Slovencev je zadovoljnih 
uporabnikov IR-grelnega sistema Ekosen.
Svoje (pozitivne) izkušnje 
pogosto delijo na raznih 
socialnih medijih, s svojimi 
prijatelji in družino. Med 
prednostmi navajajo ceno, zelo 
prijetno toploto, nizke stroške 
ogrevanja in zadovoljstvo s 
podjetjem Ekosen, ki jih je 
spremljalo ob vseh fazah: med 
načrtovanjem, montažo in 
uporabo grelnih panelov.

Svojo izkušnjo sta z nami 
podelila tudi gospa Dragica 
iz Murske Sobote in gospod 
Štefan z Velike Polane:
»Panele uporabljamo dve leti. 
Montaža je bila opravljena 
hitro in brez vidnih sledi. 
Panele imamo v dvosobnem 
stanovanju na stropih in so 
skoraj neopazni. Delovanje je 
tiho in diskretno. Všeč nam 
je predvsem to, da si v vsaki 
sobi po svoje uravnavamo 
temperaturo. Posebej pa 
moram omeniti stroške, ki so 

v primerjavi z drugimi načini 
ogrevanja zagotovo nižji. V 
teh zimskih dneh je račun za 
elektriko višji za 60–80 evrov 
na mesec, s tem da imamo dan 
in noč vklopljene panele pri 
povprečni temperaturi 21 °C. 

Za ogrevanje stanovanja 
vsekakor priporočam upora-
bo grelnih panelov Ekosen.« 
(Dragica)
»Ko sem zasledil ogrevanje z 
IR-paneli, sem zadevo nekaj 
časa spremljal. Prebral sem 
mnenja drugih uporabnikov in 
spremljal predavanje nemškega 
profesorja. Kmalu mi je postalo 
jasno, da morajo delovati zelo 
v redu. Ker je bila peč na olje 
že dotrajana, sva se z ženo 
odločila, da bova prešla na 
ogrevanje z IR-paneli. Zdaj se 
z njimi ogrevava že drugo zimo 
in po najinih izkušnjah nikoli več 
ne bi ogrevala stanovanja na 
drug način. Stroški ogrevanja 

so se znižali za polovico. 
Toplota je naravna, podobna 
sončni. V stanovanju je ogreto 
vse, od tal (mirne duše lahko 
hodiš v nogavicah) do sten in 
predmetov. 

V vsakem prostoru si 
lahko nastaviva poljubno 
temperaturo, ker ima vsak 
panel svoj termostat, in tudi 
s tem ogromno privarčujeva. 
Da o tem, da nimaš skrbi s 
kupovanjem kurjave, niti ne 
govorim.

O montaži panelov pa lahko 
povem, da je bila zelo strokovna 
in čista, ko so mojstri odšli, 
sploh nisva vedela, da so bili pri 
nas.

In še to: naložba se nama bo 
zelo hitro povrnila, saj so stroški 
bistveno nižji kot prej.

Brez zadrege lahko ogrevanje 
priporočam vsem, ki razmišljajo 
o spremembi.« (Štefan)

 Specialist za IR-ogrevanje www.ekosen.si        080 30 10        info@ekosen.si      ekosenSI

Prednosti IR-ogrevanja
• preverjeni, ustrezno 

certificirani produkti

• do 12-letna garancija

• 30 let življenjske dobe

• stroški ogrevanja so 
do 60 % nižji

• investicija je možna po korakih

• izredno prijeten občutek 
ob ogrevanju

• enakomerno 
razporejena toplota

• odpravlja vzroke za 
vlago in plesen

• preprosto upravljanje

• preprosta montaža

• vzdrževanje NI potrebno

• ogrevanje, prijazno do okolja 

Pokličite na brezplačno 
telefonsko številko 
080 30 10 in se že danes 
dogovorite za brezplačno 
svetovanje in meritve 
na domu. Za vas bomo 
pripravili celotno rešitev 
ogrevanja vašega doma – 
brezplačno!

Sistem za ogrevanje Okvirna naložba na 
ključ v EUR

Okvirna letna poraba z 
vzdrževanjem v EUR

Koliko vas v resnici stane ogrevanje? 
Naložba, poraba, vzdrževanje (v 15 letih) v EUR

Kurilno olje 11.000 1330 30.950 

Toplotna črpalka (zemlja/voda) 16.000 340 21.100

Zemeljski plin 11.000 990 25.850 

Centralna peč na elektriko 9.000 990 23.850 

Centralna peč na pelete 11.000 830 23.450 

Centralna peč na drva 11.000 680 21.200 

Toplotna črpalka (zrak/voda) 12.000 540 20.100 

IR-grelni sistem Ekosen 
(Sunlife One IR-paneli, pametni Sun IR-regulatorji, 
varčen grelnik vode Ogb Smart, premaz Thermosun, 
profesionalna montaža)

5.400 570 13.950 

IR-grelni sistem Ekosen + fotovoltaika* 13.000 80 14.200 

* Nad 15 let je smiselna investicija v kombinaciji z fotovoltaiko. 

Primerjava je narejena za srednje dobro izolirano hišo v velikosti 120 m². Upoštevani so celotni stroški: vzdrževanje, ogrevanje in investicija.

Primerjava IR-ogrevanja z drugimi tipi  ogrevanja
Izračun prihranka je informativne narave in upošteva vse stroške: servisov, menjave sestavnih delov, obnove in pa seveda ogrevanja.


