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Infrardeče grelne plošče SUNDIRECT proizvajajo velike količine infrardečega sevanja
v dolgovalovnem območju od 8 μ do 14 μ, za katero znanstveniki trdijo, da izboljšuje
imunski sistem. Pomaga tudi uravnavati krvni pritisk in izboljšuje delovanje kapilarnega
sistema. Plošče delujejo na električno energijo, ki pa jo lahko tudi posamezniki
pridobivamo iz obnovljivih virov (npr. iz sončne energije), s čimer pripomoremo k
zmanjševanju izpustov CO .
Izboljšajte svoje zdravje z uporabo grelnih plošč SUNDIRECT!

Zdravo
ogrevanje

Udobno
ogrevanje

Infrardeče grelne plošče oddajajo sevalno toploto, enako energiji, ki jo oddaja sonce.
Namesto segrevanja zraka (kot je to pri običajnih ogrevalnih sistemih) se pri infrardečih
grelnih ploščah neposredno segreva okolica, kar ustvarja toplo in prijetno ozračje.
Občutili boste veliko večje ugodje in to hitreje kot pri običajnem ogrevanju. Če jih
primerjamo s konvekcijskimi ogrevanjem, tu ne prihaja do dvigovanja ogretega zraka pod
strop in z njim prahu, pa tudi ne do izsuševanja zraka.
Infrardeče grelne plošče imajo življenjsko dobo do 30 let!

Vaša najboljša rešitev za ogrevanje!
Infrardeči sistemi za ogrevanje SUNDIRECT so znani po inovativnih
rešitvah in so primerni za uporabo v gospodinjstvih, hotelih, gostinstvu,
bolnišnicah, pisarnah, skladiščih in drugih prostorih.
Naši IR PANELI vam pomagajo ogreti zimo!

2



Ta funkcija vam omogoča, da nastavite lasten urnik ogrevanja za
vsak dan v tednu. Nastavite lahko različne temperature, npr. ko ste
doma, v službi ali ko greste spat. 7-dnevni program vam lahko
pomaga prihraniti do 15 % energije v primerjavi z ročnimi nadzornimi
sistemi.
Na voljo pri termostatih Smart 1.0, Smart 1.0 Pro in SmartPlug.

7-dnevni programWiFi povezava

Počitniški način

Brezžična komunikacija med
IRpaneli in termostati Sundirect

Zaznavanje odprtega okna

Funkcija WiFi vam omogoča daljinsko upravljanje grelnih
plošč iz katere koli naprave z operacijskim sistemom iOS ali
Android. Na daljavo lahko spremljate stanje ogrevanja vaše
grelne plošče in spreminjate nastavitve kar prek svojega
mobilnega telefona. Takšen način upravljanja ogrevanja vam
omogoča dodatne prihranke energije do 10%.
Na voljo pri termostatih Smart 1.0 Pro in SmartPlug.

Sundirectov sistem za pametno upravljanje je posebej zasnovan za varčevanje z energijo, za večjo priročnost in uporabniku prijazno
izkušnjo. Našega sistema ne sestavljajo univerzalni termostati, ampak pametni upravljalniki, posebej zasnovani za uporabo z našimi
grelnimi ploščami serije PLUS (z vgrajenim sprejemnikom na zadnji strani plošče).

Tako ni več potrebe po velikih sprejemnih vtičnikih ali zunanjih sprejemnikih, ki jih je treba fizično povezati z grelno ploščo.

Na voljo je več termostatov za pametni nadzor z različnimi funkcijami, ki so v celoti skladni z uredbo EU o okoljsko primerni zasnovi
(ErP/Lot20) in testirani s strani TUV: Smart 1.0, Smart 1.0 Pro in SmartPlug.

Pametno upravljanje ogrevanja
Časi težavnega in potratnega ogrevanja so mimo, za kar poskrbi
naša najnovejša rešitev infrardečega ogrevanja s pametnim
upravljanjem. Inovativne Sundirectove infrardeče grelne plošče nove
generacije so zato zagotovo vaša najboljša izbira!



Model PE-Plus IC-Plus IC900-Plus-Black

Opis IR grelna plošča
z okvirjem

IR grelna plošča
brez okvirja

IR grelna plošča
/ risalna tabla

Moč 350-1000 W 400-1100 W 900 W

Upravljanje Brezžično Brezžično Brezžično

Montaža Stenska ali stropna Stenska ali stropna Stenska ali stropna

Na voljo v črni ali beli barvi Na voljo v črni ali beli barvi

MD-Plus

IR grelno ogledalo

300-650 W

Brezžično

Samo stenska

SC-Plus

Industrijski IR grelnik

1800-2400 W

Brezžično

Samo stenska

Stone800-Pro

Kamnita IR grelna plošča

800 W

Ročno/WiFi/Glasovno

Samo stenska

IR paneli z možnostjo brezžičnega upravljanja
prek termostatov Smart

IR paneli z vgrajenim WiFi termostatom

TH400 TH600-Pro LM600-Pro

Steklena IR
grelna plošča

Steklena IR
grelna plošča

IR grelno ogledalo
z osvetlitvijo

400 W 600 W 600 W

Ročno/WiFi/Glasovno Ročno/WiFi/Glasovno Ročno/WiFi/Glasovno

Samo stenska Samo stenska Samo stenska

Tower1000-Pro

Samostoječi
IR grelnik

1000 W

Ročno/WiFi/Glasovno

Brez (prenosen)

Footwarmer220-Pro

Prenosni IR grelnik za
noge

220 W

Ročno/WiFi/Glasovno

Brez (prenosen)



IR grelne plošče z okvirjem

Serija PE-Plus

Model Moč Velikost Montaža

Ogrevana površina

Dobra
izolacija

Brez
izolacije

PE350-Plus 350 W 60 x 60 cm Stenska ali stropna 3 m² 6 m²

PE380-Plus 380 W 30 x 120 cm Stenska ali stropna 3 m² 6 m²

PE540-Plus 540 W 60 x 90 cm Stenska ali stropna 5 m² 10 m²

PE700-Plus 700 W 60 x 120 cm Stenska ali stropna 7 m² 14 m²

PE1000-Plus 1000 W 85 x 120 cm Stenska ali stropna 10 m² 20 m²

Serija Sundirect PE-Plus infrardečih grelnih plošč v standardni izvedbi ponuja najboljše
razmerje med ceno in kakovostjo. Plošče so tanke in zaradi bele aluminijaste površine in belega
prašno lakiranega okvirja primerne za namestitev v vsak stanovanjski in poslovni prostor.
Imajo stopnjo zaščite IP44, kar pomeni da so primerne tudi za uporabo v kopalnicah. V
kombinaciji z brezžičnimi termostati Smart omgočajo nizke stroške ogrevanja in prijeten
občutek toplote. Grelne plošče serije PE-Plus so najpogostejša izbira večine naših kupcev.

Serija PE-Plus ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85-95 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44

Značilnosti:
• Tanek in večno elegenten okvir
• Grelni element iz ogljikovih kristalov
• Vgrajen termostatski sprejemnik za
brezžično povezavo s termostati Smart

• Priloženi vsi potrebni deli
za enostavno montažo



Premijske IR grelne plošče
brez okvirja

Serija IC-Plus

Model Moč Velikost Montaža

Ogrevana površina

Dobra
izolacija

Brez
izolacije

IC400-Plus 400 W 60 x 60 cm Stenska ali stropna 3 m² 7 m²

IC700-Plus 700 W 62 x 98 cm Stenska ali stropna 7 m² 14 m²

IC900-Plus 900 W 68 x 123 cm Stenska ali stropna 9 m² 18 m²

IC1100-Plus 1100 W 63 x 153 cm Stenska ali stropna 11 m² 22 m²

Serija Sundirect IC-Plus infrardečih grelnih plošč v vrhunski izvedbi je brez okvirja. Bela
aluminjasta prašno lakirana površina in gladek vogalni zaključek ustvarjata elegantno obliko,
ki popolnoma pristaja v vsak prostor. Posebna zasnova plošče zagotavlja enakomerno
porazdelitev toplote po celotni površini plošče do robov. Zato je ta plošča brez okvirja ena
izmed najbolj učinkovitih na trgu.

Serija IC-Plus ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85-95 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44

Značilnosti:

• Vrhunska zasnova brez okvrija
• Enostavna montaža s priloženim nosilcem
• Elegantna oblika
• Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično
povezavo s termostati Smart



Model Moč Velikost Montaža

Ogrevana površina
Dobra
izolacija

Brez
izolacije

IC900-Plus-Black 900 W 70 x 125 cm Stenska ali stropna 9 m² 18 m²

IC-Plus-Black je naša nova IR grelna plošča, ki se lahko uporablja kot risalna tabla. Ta grelna
plošča brez okvirja ima poseben črn površinski sloj, na katerega lahko pišete ali rišete s
kredo. Zlahka ga očistite z vlažno krpo. Je odlična izbira za kuhinje ali pisarne, saj združuje
prijetno toploto s funkcionalnostjo. Posebna zasnova plošče zagotavlja enakomerno
porazdelitev toplote po celotni površini plošče do robov. Zato je ta plošča brez okvirja ena
izmed najbolj učinkovitih na trgu.

Serija IC-Plus-Black ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85-95 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44

Značilnosti:
• Vrhunska zasnova brez okvirja
• Posebna površina, na katero lahko pišete ali rišete s kredo
• Enostavna montaža na steno ali strop s priloženim nosilcem
• Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s
termostati Smart

Serija IC-Plus-Black
Črna IR grelna plošča in

risalna tabla



Model Moč Velikost Montaža

Ogrevana površina
Dobra
izolacija

Brez
izolacije

MD450-Plus 450 W 60 x 85 cm Samo stenska 4 m² 8 m²

MD650-Plus 600 W 60 x 120 cm Samo stenska 6 m² 11 m²

MD300-Plus 300 W 66 x 66 cm Samo stenska 3 m² 5 m²

Serija MD-Plus IR grelnih ogledal ima površino iz varnostnega stekla s srebrno prevleko.
Infrardeča grelna ogledala Sundirect so praktična predvsem za kopalnice, saj se pri visoki
vlagi ne orosijo, hkrati pa imajo dvojno funkcijo: grelnik in ogledalo. Ker se večinoma
uporabljajo v kopalnicah, ima ta steklena plošča stopnjo zaščite IP44. IR grelno ogledalo ni
samo zelo tanko, ampak tudi izredno elegantno, tako da se stilsko prilega vsakemu prostoru
in odlično skriva svojo naravo grelnega elementa.

Serija MD-Plus ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85-95 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44

Značilnosti:
• Dvojna funkcija: grelnik in ogledalo
• Enostavna montaža s priloženim nosilcem
• Vgrajen termostatski sprejemnik za
brezžično povezavo s termostati Smart

IR grelno ogledalo

Serija MD-Plus



Model Moč Velikost Montaža

Ogrevana površina
kopalnice

Dobra
izolacija

Brez
izolacije

TH400 400 W 48 x 100 cm Samo pokončna
stenska 2 m² 5 m²

IR steklena grelna plošča Sundirect TH400 je prava izbira za ogrevanje vaše kopalnice.
Opremljena je z dvema profiloma iz nerjavečega jekla, ki sta držali za brisače in
omogočata hitrejše sušenje brisač. Bela ali črna steklena površina lepo pristaja v vsako
kopalnico. Varnost zagotavlja stopnja zaščite IP44. Ploščo lahko upravljate prek
priročnega in elegantnega zaslona na dotik ali pa na daljavo z mobilno aplikacijo. Zaslon
na dotik in termostat sta že vgrajena v samo grelno ploščo.

Steklena IR grelna plošča TH400 ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 75-85 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44
• Na voljo v črni ali beli barvi

Wi-Fi infrardeča grelna
plošča in sušilnik za brisače

TH400

Značilnosti:

• Sodobna zasnova z belim ali črnim steklom
• WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
• Nadzor prek zaslona na dotik na steklu

• Priloženi dve držali za brisače iz
nerjavečega jekla pri belem steklu
• Priloženi dve držali za brisače v črni
barvi pri črnem steklu



Ogrevana površina
kopalnice

Model Moč Velikost Montaža
Dobra
izolacija

Brez
izolacije

TH600-Pro 600 W 58,5 x 110 cm Samo pokončna
stenska 4 m² 8 m²

Sundirect TH600-Pro je IR grelna plošča vrhunske izvedbe za ogrevanje kopalnice.
Grelna površina plošče je razdeljena na zgornjo polovico, ki je namenjena ogrevanju
prostora, in na spodnjo polovico, ki je namenjena hitremu sušenju brisač. To
omogoča učinkovito ogrevanje prostora ter hitro in varno sušenje brisač. Deluje z
močjo 600 W in zagotavlja varno, varčno in zdravo ogrevanje. Bela ali črna steklena
površina lepo pristaja v vsako kopalnico. Varnost zagotavlja stopnja zaščite IP44.
Ploščo lahko upravljate prek priročnega in elegantnega zaslona na dotik ali pa na
daljavo z mobilno aplikacijo.
Zaslon na dotik in termostat sta že vgrajena v samo grelno ploščo.

Steklena IR grelna plošča TH600 ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura zgoraj: 75 - 85 °C
• Površinska temperatura spodaj: 50 - 60 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44
• Na voljo v črni ali beli barvi

• WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
• Glasovno upravljanje prek Amazon
Alexa ali Google Home

Značilnosti:

• Sodobna zasnova z belim ali črnim steklom
• Zgornji in spodnji grelni element
• Priloženo držalo za brisače iz
nerjavečega jekla
• Nadzor prek zaslona na dotik na steklu

WiFi infrardeča grelna
plošča in sušilnik za brisače

TH600-Pro



Ogrevana površina
kopalnice

Dobra
izolacija

Brez
izolacije

3 m² 6 m²

Model Moč Velikost Montaža

LM600-Pro 600 W 58,5 x 110 cm Samo ležeča
stenska

Grelno ogledalo SUNDIRECT LM600-Pro izžareva eleganco in daje jasen odsev, njegova največja prednost pa je v tem, da tudi greje. Pri
visoki vlagi se ne orosi zaradi posebnih lastnosti infrardečih valov. Zato je odlično za vašo kopalnico ali za kopališča, poleg tega pa ga
lahko namestite tudi v kateri koli drug bivalni prostor.
IR grelno ogledalo Sundirect LM600-Pro je rešitev 3 v 1, saj združuje ogledalo, ogrevanje in osvetlitev. Za razliko od večine LED ogledal
ali ogledal za razmeglitev lahko LM600-Pro uporabite kot glavno ogrevalno rešitev za vašo kopalnico.
Varnost zagotavlja stopnja zaščite IP44. Grelno ogledalo z močjo 600 W lahko samostojno ogreje celotno kopalnico v velikosti
od 3 do 6 m².

IR ogledalo LM600-Pro ima 3-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85-95 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44

Značilnosti:

• Trojna funkcija: gretje, osvetlitev in ogledalo
• Nadzor prek zaslona na dotik na steklu
• Dve LED svetili

WiFi grelno ogledalo z
osvetlitvijo

LM600-Pro

• WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
• Glasovno upravljanje prek Amazon
Alexa ali Google Home



Model Moč Velikost Montaža

Ogrevana površina
Dobra
izolacija

Brez
izolacije

Stone800-Pro 800 W 60 x 120 cm Samo pokončna
stenska 8 m² 16 m²

Sundirect Stone800-Pro je vrhunska IR grelna plošča s 3D kamnito površino, ki jo je mogoče upravljati
preko WiFi povezave.
Stone800-Pro nudi udobno infrardeče ogrevanje in ima brezčasen in edinstven dizajn, ki je navdih narave.
Ta grelnik razkošnega videza je dodatek k popolnosti vašega stanovanja.
Stone800-Pro ima stopnjo zaščite IP44, kar pomeni da je primeren tudi za uporabo v kopalnicah. Po izbiri
se lahko uporablja tudi kot sušilnik za brisače. V ta namen ima na zadnji strani odprtine za vijake za
namestitev treh držal za brisače. (model št. TR003).
Vgrajen ima termostat za nadzor temperature, ki se lahko upravlja tudi prek pametnega telefona z
aplikacijo Sundirect Smart.
Popolno udobje pa vam nudi možnost glasovnega upravljanja s pomočjo sistema za pametni dom Amazon
Alexa ali Google Home.

Kamnita IR grelna plošča Stone800-Pro ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85-95 °C
• Napetost: 220-240 V, ~ 50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Teža: 21 kg
• Zaščita: IP44

Značilnosti:

• Unikatna kamnita površina
• Nadzor prek termostata na zadnji strani
• WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
• Priložen daljinski upravljalnik

• Enostavna montaža s priloženim
nosilcem
• Možnost pritrditve do 3 držal za
brisače

Kamnita infrardeča
grelna plošča

Stone800-Pro



Model Moč Velikost Montaža

Footwarmer220-Pro 220 W 40 x 65 cm Brez (prenosen)

Sundirect Footwarmer220-Pro je majhen prenosni infrardeči grelnik za ogrevanje nog oziroma stopal. Zaradi svoje pametne zasnove
in zelo majhne porabe energije se pogosto uporablja v pisarnah, domovih itd.. Med delovanjem se na površini segreje na 70° C in je
zato varen za uporabo - ni vam treba skrbeti, da bi se opekli. Ima nožno stikalo, ki omogoča vklop in izklop grelnika na uporabniku
prijazen način.
Priloženo je aluminijasto stojalo, ki omogoča idealno postavitev (npr. pod mizo ali pred stol, kavč…), da bodo vaše noge tople kjerkoli
boste sedeli.
Grelnik ima na zadnji strani vgrajen termostat z WiFi upravljanjem za napreden nadzor temperature z mobilno aplikacijo Sundirect
Smart, ki omogoča tudi nastavitev celotedenskega urnika ogrevanja.
Footwarmer220-Pro deluje tudi z aplikacijama Amazon Alexa in Google Home.

IR grelnik za noge Footwarmer220-Pro ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 70 °C
• Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Teža: 4 kg
• Zaščita: IP20

Značilnosti:

• Nožno stikalo za vklop in izklop
• Vgrajen termostat
• Majhna poraba energije
• WiFi nadzor z mobilno aplikacijo

Prenosni infrardeči grelnik za
noge

Footwarmer220-Pro



Model Moč Velikost Montaža

Tower1000-Pro 1000 W 35 x 35 x 120 cm Brez (prenosni)

Ogrevana površina
Dobra
izolacija

Brez
izolacije

10 m² 20 m²

Sundirect Tower1000-Pro je prenosni infrardeči grelnik z možnostjo WiFi upravljanja. Zaslon na dotik in
termostat sta že vgrajena v sam IR grelnik.
Tower1000-Pro je eden najboljših pametnih prenosnih grelnikov na trgu. Odlikuje ga eleganten in
sodoben videz ter zaslon na dotik na vrhu grelnika pod stekleno površino, s katerim nadzorujete
temperaturo v prostoru.
S svojimi tremi grelnimi elementi omogoča oddajanje toplote v tri smeri, t.j. 270 stopinj. Sodobna in čista
oblika se prilega vsaki vrsti notranje opreme, zato je lahko lepotni dodatek v prostoru.
Opremljen je s koleščki, da ga lahko enostavno premikate tja, kjer potrebujete gretje. Tower1000-Pro
lahko upravljate tudi prek pametnega telefona z aplikacijo Sundirect Smart, ki nudi široko izbiro
nastavitev.

IR grelnik Tower1000-Pro ima 5-letno garancijo.

Specifikacije:

• Površinska temperatura: 85 °C
• Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Teža: 20 kg
• Zaščita: IP44

Značilnosti:

• Vgrajen termostat
• Nadzor prek zaslona na dotik na steklu
• WiFi nadzor z mobilno aplikacijo
• Glasovno upravljanje prek Amazon
Alexa ali Google Home

Samostoječi infrardeči
grelnik

Tower1000-Pro



Značilnosti:

• Idealna rešitev za ogrevanja velikih in slabše izoliranih prostorov
• Brez žarjenja
• Vgrajen termostatski sprejemnik za brezžično povezavo s termostati Smart
• Stenska / stropna montaža

Specifikacije:

• Površinska temperatura: ~300 °C
• Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP44

Model Moč Velikost Montaža
Ogrevana
površina

SC2400-Plus 2400 W 155 x 15 x 10 cm Samo stenska 20 - 40 m²

SC1800-Plus 1800 W 135 x 15 x 10 cm Stenska / stropna 15 - 30 m²

Infrardeče ogrevanje večjih
prostorov

Serija SC-Plus

Elegantna in inovativna serija grelnikov SC-Plus je posebej zasnovana za ogrevanje velikih prostorov, kot so garaže, skladišča,
delavnice, trgovine, hoteli, bari, dvorane cerkve itd... Zaradi visoke površinske temperature je infrardeče sevanje učinkovitejše,
zato se prostor zelo hitro ogreje, saj sevanje lahko seže do 5 m daleč. Delovno temperaturo doseže v manj kot 5 minutah. IR
grelnik SC ne žari. Ne potrebuje vzdrževanja in je idealna zamenjava za kvarčni in halogenski grelnik.

Serija SC ima 5-letno garancijo.



Značilnosti:

• Idealna rešitev za ogrevanja na terasah
• Dve stopnji delovanja
• Priložen daljinski upravljalnik
• Opcijsko stojalo

Serija zmogljivih grelnikov OC je namenjena zunanji uporabi. Njihov edinstven izredno malo žarilen
grelni element iz karbonskih vlaken pomeni bistveno prednost v primerjavi z drugimi zunanjimi
grelniki na trgu, ki so večinoma halogenski ali kvarčni. Zagotavlja jim daljšo življenjsko dobo in
večjo energetsko učinkovitost. Serija OC oddaja dolge infrardeče valove, kar pomeni blago
izžarevanje in prijetno toploto brez premočne vročine. Integrirani nadzorni sistem omogoča
nastavitev delovanja z dvostopenjsko močjo s pomočjo preprostega daljinskega upravljalnika.
Model z oznako PRO lahko upravljate tudi prek pametnega telefona s povezavo WiFi.

Serija OC ima 3-letno garancijo.

Model Moč Velikost Montaža
Ogrevana
površina

OC2500

OC2500-Pro

2500 W

2500 W

77 x 12 x 12 cm

77 x 12 x 12 cm

Stenska

Stenska

12 - 25 m²

12 - 25 m²

OC2000 2000 W 72 x 12 x 12 cm Stenska 10 - 20 m²

Infrardeče ogrevanje
zunanjih prostorov

Serija OC

Specifikacije:

• Površinska temperatura: ~500 °C
• Napetost: 220-240 V, ~50 Hz
• Kabel dolžine 1,9 m z vtičem
• Zaščita: IP65



Dodatki

BS004

Stojalo za IR grelno ploščo serije PE in IC
Uporaba pri modelih:
PE350-Plus, PE380-Plus, PE540-Plus, PE700-Plus, PE1000-Plus
IC400-Plus, IC700-Plus, IC900-Plus, IC1100-Plus

TR003/TR004
Držalo za brisače za seriji TH in Stone, pogojno tudi PE
TR003: dodatno držalo za TH600-Pro/Stone800-Pro, na voljo v črni barvi ali
nerjavečem jeklu
TR004: dodatno držalo za TH400, na voljo v črni barvi ali nerjavečem jeklu

BC002

Jeklenice za spust IR grelne plošče s stropa (razdalja največ 1 m)
Uporaba pri modelih:
PE350-Plus, PE380-Plus, PE540-Plus, PE700-Plus, PE1000-Plus
IC400-Plus, IC700-Plus, IC900-Plus, IC1100-Plus, SC1800-Plus, SC2400-Plus
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