
Ogrevanje z IR-paneli

Produkti, 
prijazni 
do narave 
in človeka 
Podjetje Ekosen, d. o. o., na slovenskem trgu 
deluje že od leta 2008 in slovi po trženju 
izdelkov, ki so prijazni do narave in človeka. 
Podjetje Ekosen je na slovenskem trgu 
IR-grelne panele predstavilo prvo in edino 
v Evropi ponuja 12 let jamstva za svoje 
grelne panele SunlifeOne. Zakaj? Ker stoji 
za svojimi produkti in svojimi strankami. V 
dobrem in slabem.

Stalni razvoj
Ekosen nenehno razvija nove produkte, 
kot je regulator za IR-ogrevalna telesa. 
Regulator IR Sun optimizira delovanje 
grelnih panelov. Samo z razvojem lahko 
podjetje ponudi najboljše. Ekosenovi 
produkti so sicer uspešno prisotni v 
številnih državah, kot so: Hrvaška, Avstrija, 
Nemčija, Združeno kraljestvo, Belgija, Irska, 
Malta, Italija, Srbija, Črna Gora in Francija.

Izdelki, proizvedeni in preizkušeni v 
Evropi
V svetu potrošništva, v svetu, kjer je vedno 
bolj pomemben dobiček, kjer je vedno bolj 
pomembno, da podjetje proda ogromne 
količine produktov, s storitvami po prodaji 
pa se ne bi ukvarjali, je Ekosen defi nitivno 
izjema. Ne samo, da prodajajo v Evropi 
proizvedene in preizkušene izdelke, v 
proizvodnji, kjer človeške pravice niso le 
termin, ki ga najdemo v knjigah, ampak za 
svoje proizvode jamčijo z garancijo do 12 let!

IR-grelni paneli Sunlife One
Največ za najboljšo ceno.

IR-grelni panel SUNLIFE ONE je plod naših bogatih izkušenj in znanj (slovenski produkt). 
Predstavlja vizualno in sistemsko izboljšavo vseh obstoječih IR panelov na trgu, zato lahko 
Ekosen zanj svojim strankam nudi najdaljšo garancijo (12 let garancije). SUNLIFE ONE je 
strokovno preverjen in ustrezno certifi ciran produkt ter predstavlja najboljšo rešitev na 
področju IR ogrevanja, s katero lahko dosežemo maksimalen učinek.

Odlikujejo ga kakovostni in trpežni materiali, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo. Grelni 
paneli so primerni za osnovno ali dodatno ogrevanje bivalnih in delovnih prostorov. 

IR-Sun regulator
• Meri, računa, regulira in prihrani.
• Regulator ogrevanja IR Sun popolnoma spremeni 

delovanje IR ogrevalnih sistemov. Vsak IR ogrevalni 
sistem spremeni v najbolj odziven, natančen in 
udoben sistem ogrevanja. 

• Varčuje z energijo in zagotavlja maksimalno udobje.

 SPECIALIST ZA IR-OGREVANJE
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Vsaj 55.000 otrok živi v družinah, ki 
imajo manj kot 180 eurov na družinskega 
člana. 78.000 upokojencev živi pod pragom 
revščine, od tega kar 55.000 žensk.

Storitve in odnos do strank po 
nakupu
Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste bili 
neuspešni, ko ste želeli priklicati servisno 
službo zaradi težave s kakšnim produktom? 
Tega pri Ekosenu ni. Prav zagotovo je 
podjetje eno redkih, pri katerem se 
morebitne težave rešujejo z enakim 
elanom, enako zagretostjo, kot se je odvila 
prodaja. Da vse napisano ni le voda na mlin 
podjetja, zagotavljajo certifi kati produktov, 
ki jih podjetje trži.

Nizka investicija in ugodno bivalno 
ugodje
Sistem je zaradi nizke investicije, dolge 
življenjske dobe brez vzdrževanja idealen 
za sodobno grajene objekte, pa tudi 
starejše zgradbe. Sama montaža je zelo 
enostavna in ne zahteva večjih posegov v 
prostor, poleg tega pa grelni paneli lepo 
izgledajo tudi v modernih stanovanjih/
hišah. V kombinaciji s fotovoltaiko 
IR-ogrevanje omogoča tudi popolno 
samozadostnost ob nizki investiciji.  

Želite izvedeti več o IR-ogrevanju?
Za pripravo rešitve za IR-ogrevanje s 
sistemom Sunlife s pomočjo specialistov 
pokličite na brezplačno telefonsko številko 
080 30 10 ali pišite na elektronski naslov 
info@ekosen.si. Lahko obiščete tudi salona 
v: Mariboru, Ulica Eve Lovše 19, tel: 02 620 
81 99, Ljubljani, Robbova 2, tel: 01 320 73 71 
in Zagrebu, Derenčinova 1. Več o ponudbi 
si lahko ogledate na www.ekosen.si in na 
www.irsun.si.

Ekosen ima v 
Sloveniji že več kot 

5000 zadovoljnih 
uporabnikov 

IR-panelov Sunlife.

Z Vami tudi na sejmu Dom
Kot vsa leta doslej, bo podjetje Ekosen svoje produkte 
predstavljalo tudi na stojnici na sejmu Dom med 13. in 18. 
marcem 2018. Tokrat jih bomo našli v Stebrni dvorani na 
stojnici številka 11. Ne samo, da si boste grelne panele 
lahko ogledali v živo, jih potipali, ogledali si boste lahko 
tudi ostale produkte: edinstven regulator IR-ogrevanja
IR Sun, varčno barvo Thermosun, itd.

IR grelni paneli so primerni tako za 
primaren tip ogrevanja, kot tudi za 
dogrevanje.
Ogrevanje z IR-paneli na ljudi deluje zelo 
pozitivno, saj je toplota enakomerna 
razporejena, v zraku  pa je manj prahu zaradi 
cesar so primerni tudi za alergike.

Humanitarna nota
Vsa leta delovanja podjetje Ekosen pomaga raznim dobrodelnim društvom in 
posameznikom. Tokrat je na vrsti humanitarno društvo UP-ornik prostovoljca Borisa 
Krabonje. Saj veste - če držimo skupaj je življenje takoj lažje.

Preberite in oglejte si video 
mnenja uporabnikov IR-ogrevanja 

Sunlive na www.ekosen.si


