ČESKO - Cvičné odpaliště
HoSPORT Staré Hodějovice u Č.B.
Tepelná pohoda při tréninku

NĚMECKO - Golf Lounge Hamberg
Trénujte golf i v zimě

ČESKO - restaurace «Stará kuželna» Ostrava
Posezení na čerstvém vzduchu
i v chladných dnech

HOLANDSKO
Venkovní posezení po dlouhé hře

Mezinárodní výrobce průmyslového vytápění
www.sbm-international.net
Tisíce spokojených zákazníků ve více než 65 zemích světa

DANEX-PLAST spol. s r.o.
Novoveská 7
709 00 Ostrava - Mar. Hory
Kontakt: Ing. Petr Jedlička
mobil: +420 602 548 147
tel./fax: +420 596 624 358
e-mail: sbm@danex.cz
www.topeni-pro-haly.cz
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Tuzemské a mezinárodní reference

Tepelná pohoda

na golfovém odpališti
a venkovním posezení

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ

Pro vytápění lze použít
zemní plyn nebo propan-butan

VYTÁPĚNÍ PLYNOVÝMI
KERAMICKÝMI
INFRAZÁŘIČI

• výkon a design
• rychlá tepelná pohoda pro klienty
• tiché, bez víření vzduchu
• jednoduchá montáž a obsluha

Vhodné pro vytvoření tepelné pohody na
otevřených prostorech jako jsou driving range,
venkovní posezení u hřišť, terasy restaurací a
další sportoviště.

ÚSPORA ENERGIE OPROTI KLASICKÉMU
ZPŮSOBU VYTÁPĚNÍ 30 AŽ 40%

TRÉNUJTE VENKU BĚHEM CELÉHO ROKU
tepelná pohoda pro hráče

vytápěná tréninková
odpaliště a terasy
Venkovní trénink: teplo při hře i v zimě

+

delší využití venkovních
prostor

=

spokojenost,
výdělek,
prosperita
Vytápění keramickými infrazářiči
vyhřívá pouze potřebný prostor

Bezplatné zpracování technické studie vytápění
• plán objektu a návrh vytápění
• výpočet výkonu potřebného k vytápění
• výběr typu infrazářičů s vhodným výkonem
• plán rozmístění infrazářičů
• plán rozvodu plynu
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