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• stěnové umístění

• Volně stojící

CARBONOVÉ 
Infrazářiče

CH 1800 RE
CH 1800 XE
CH 1200 LT

BLADE S
BLADE
AERO A
AERO
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B L A D E  S

Každá součást ohřívače Blade S je optimalizována na výkon. To zahrnuje karbonovou trubici Veito produkující infračervené teplo ve 
střední vlnové délce. Kvalitní hliníkové tělo z eloxovaného hliníku zaručuje perfektní design a vzhled i po letech provozu. Navrhli jsme ohřívač 
Blade S s integrovaným dálkovým ovládáním. Je to jednoduché a elegantní - a také neuvěřitelně tiché. Výkon topení můžete nastavit pomocí 
dálkového ovladače. Blade S má design odolný proti povětrnostním vlivům IP55, což znamená, že jej můžete použít na terasy, terasy, kuřácké 
prostory, zimní zahrady, restaurace, hotely, koupelny, garáže, dílny, továrny, sklady a mnoho dalších..

Technické parametry:

BLADE 220-240V  2500W

Černé a stříbrné provedení

D: 130 mm H: 900 mm V: 90 mm 

Dálkové ovládání

4 stupně výkonu

Náklopné čidlo

Umístění vertikální / horizontální

 IP 55 vodě-odolné provedení

Stěnové umístění

BLADE

Stěnové umístění

Technické parametry:

BLADE 220-240V  2000W

Černé a stříbrné provedení

D: 130 mm H: 900 mm V: 90 mm 

Dálkové ovládání

4 stupně výkonu

Náklopné čidlo

Umístění vertikální / horizontální

 IP 55 vodě-odolné provedení



8 9veito.co.uk

Stěnové umístění

A E R O  S

Infrazářič AERO S je vyroben z vysoce 
recyklovatelných materiálů, jako je hliník a 
sklo. Je to stylový ohřívač pro milovníky 
outdoorových aktivit. Každá součást ohřívače 
AERO S je optimalizována na výkon. To 
zahrnuje karbonovou trubici Veito produkující 
infračervené teplo ve střední vlnové délce. 
Kvalitní hliníkové tělo z eloxovaného hliníku 
zaručuje perfektní design a vzhled i po letech 
provozu. Navrhli jsme ohřívač AERO S s 
integrovaným dálkovým ovládáním. Je to 
jednoduché a elegantní - a také neuvěřitelně 
tiché. Výkon topení můžete nastavit pomocí 
dálkového ovladače. Ohřívač Aero S lze 
instalovat na zeď nebo zavěsit na strop pod 
úhlem aby odvětrával. Je navržen jako 
robustní vnitřní a venkovní ohřívač. Aero S 
má design odolný proti povětrnostním 
podmínkám IP44, což znamená, že jej 
můžete použít na terasy, terasy, kuřácké 
prostory, zimní zahrady, restaurace, hotely, 
koupelny, garáže, dílny, továrny, sklady a 
mnoho dalších. Vhodné pro zastřešené 
plochy.

Technické parametry:

AERO S 220-240V 2500W 

Černý

V: 180 mm D: 850 mm H: 55 mm

Dálkové ovládání

4 stupně výkonu

Náklopné čidlo

Umístění vertikální / horizontální

 IP44 vodě-odolné provedení

Infrazářič AERO je vyroben z vysoce 
recyklovatelných materiálů, jako je hliník a 
sklo. Je to stylový ohřívač pro milovníky 
outdoorových aktivit. Každá součást ohřívače 
AERO je optimalizována na výkon. To 
zahrnuje karbonovou trubici Veito produkující 
infračervené teplo ve střední vlnové délce. 
Kvalitní hliníkové tělo z eloxovaného hliníku 
zaručuje perfektní design a vzhled i po letech 
provozu. Ohřívač AERO lze instalovat na zeď 
nebo zavěsit na strop pod úhlem aby 
odvětrával. Je navržen jako robustní vnitřní a 
venkovní ohřívač. Aero S má design odolný 
proti povětrnostním podmínkám IP44, což 
znamená, že jej můžete použít na terasy, 
terasy, kuřácké prostory, zimní zahrady, 
restaurace, hotely, koupelny, garáže, dílny, 
továrny, sklady a mnoho dalších. Vhodné pro 
zastřešené plochy.

A E R O 

Technické parametry:

AERO  220-240V 2500W 

Černý

V: 180 mm D: 850 mm H: 55 mm

Náklopné čidlo

Umístění vertikální / horizontální

 IP44 vodě-odolné provedení

Stěnové umístění
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CH1800 RE

Zahřejte svůj pokoj během několika 
sekund. Díky lehkému hliníkovému tělu a 
vestavěnému držadlu jej lze snadno přenášet 
do různých místností. CH1800 RE jsme 
navrhli s integrovaným dálkovým ovládáním. 
Je to jednoduché a elegantní - a také 
neuvěřitelně tiché. Pomocí dálkového 
ovladače můžete nastavit topný výkon nebo 
nastavit časovač vypnutí. 

Technické parametry

CH1800 RE 220-240V 1800W 

Černý

V: 1175 mm H: 375 mm Š: 375 mm

Dálkové ovládání

Čtyři kroky výkonu

Časovač vypnutí

Náklopné čidlo

Snadno přenosné

Volně stojící - CH1800 RE

Zahřejte svůj pokoj během několika 
sekund. Díky lehkému hliníkovému tělu a 
vestavěnému držadlu jej lze snadno přenášet 
do různých místností. CH1800 XE jsme 
navrhli s integrovaným dmanuálním 
regulátorem výkonu. Je to jednoduché a 
elegantní - a také neuvěřitelně tiché. Pomocí 
regulátoru můžete nastavit topný výkon, a 
případně použít externí termostat pro udržení 
komfortní teploty v místnosti.

CH1800 XE

Volně stojící- CH1800 XE

Technické parametry

CH1800 XE 220-240V 1800W 

Černý

V: 1175 mm H: 375 mm Š: 375 mm

Manuální ovládání

Dva kroky výkonu

Náklopné čidlo

Snadno přenosné
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S tělem z lehkého hliníku a zabudovanou 
rukojetí lze CH1200 LT snadno přenášet do různých 
místností. Díky svým kompaktním rozměrům lze 
CH1200 LT použít kdekoli. Pomocí otočného ovladače 
na zařízení můžete nastavit topný výkon na dvě různé 
úrovně. Je vybaven přepínačem převrácení. Pokud 
dojde k náhodnému převrácení topného tělesa, 
automaticky se vypne. Stačí jej zapnout a užít si 
příjemné teplo.

CH1200 LT

Volně stojící-CH1200 LT

Technické parametry

CH12500 LT 220-240V 1200W 

Černý

V: 70 mm H: 170 mm Š: 170 mm

Manuální ovládání

Dva kroky výkonu

Náklopné čidlo

Snadno přenosné
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