
Ekosen - ker kvaliteta šteje
Ekosen ima v Sloveniji že več kot 5000 zadovoljnih uporabnikov IR-panelov Sunlife.

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 prvo predstavilo 
slovenskem trgu IR-grelne 
panele 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 in odkriva morebitne 
napake, ki jih brez njega ne 
bi bilo mogoče odkriti in jih 
odpraviti. 

Samo z nadaljnjim razvojem 
lahko podjetje svojim strankam 
ponudi najboljše. In samo tako 
lahko ohranjajo prvovrstno 
kakovost izdelkov, ki jih tržijo. 

Izdelki, proizvedeni in preiz-
kušeni 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!

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 kakim 
produktom? Tega pri Ekosenu 
ni. Prav zagotovo je podjetje eno 
redkih, pri katerih 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. 

Oglasno sporočilo

Imetniki certifi kata Excellent SME potrjujejo, da 
so bili v preteklih letih nadpovprečni, imajo dobro 
vizijo poslovanja in se zavedajo, da so sami nosilci 
sprememb.

Imetniki certifi kata bonitetne odličnosti so eni 
redkih poslovnih subjektov, ki se lahko pohvalijo 
z oceno in to povedo vsem svojim poslovnim 
partnerjem, s katerimi že sodelujejo ali pa šele 
nameravajo sodelovati.

Z oznako CE proizvajalec v skladu z EU-uredbo 
765/2008 izjavlja, da izdelek ustreza evropskim 
direktivam, ki veljajo za izdelek.

S pečatom za preverjeno varnost (znak GS) 
nam inštitut TÜV SÜD potrjuje, da infrardeči 
grelniki SUNLIFE ustrezajo zahtevam 21. člena 
Zakona o varnosti izdelkov (ProdSG) in predvsem 
zahtevam za prostorske grelnike ter glede 
vsebnosti PAK-a v izdelkih. Ta certifi kat naj bi 
varoval zdravje in življenje uporabnika.

RoHS je ES-direktiva 2011/65/EU, ki ureja 
uporabo nevarnih snovi v električnih napravah 
in sestavnih delih. Njen cilj je omejiti neželene 
sestavine, ki se prodajajo v EU. Vsi produkti, 
označeni z omenjeno oznako, ustrezajo tej 
direktivi.

Certifi kat Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) 
potrjuje, da vrednosti magnetnega polja tudi tik 
ob panelu niso presežene, z oddaljenostjo pa se 
hitro zmanjšujejo in so v oddaljenosti 0,5 metra 
od IR-panela 34-krat manjše od mejne vrednosti.

IP44 standard predstavlja zaščito pred prašnimi 
delci do velikosti 1 mm in zaščito pred vodo, ki 
prši v vse smeri.

Certifi kati podjetja EKOSEN



Načrtovanje, strokovna obravnava in 
optimizacija ogrevalnega sistema

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), Ljubljani (Robbova 2) in Zagrebu (Samoborska 147). Več o ponudbi si 
lahko ogledate na www.ekosen.si in na www.irsun.si.

 SPECIALIST ZA IR-OGREVANJE

Poleg odlične kakovosti 
evropskih grelnih panelov 
Ekosen slovi tudi po svojih 
storitvah, ki se močno 
razlikujejo od konkurence. 
Stranka grelnih panelov ne 
kupi »na pamet«, po posvetu 
s prodajalcem, temveč po 
celostnem postopku, s 
pomočjo katerega Ekosen 
uporabnikom zagotovi 
optimalno delovanje panelov z 
najmanjšimi možnimi stroški in 
komplikacijami. 

Če namreč želimo, da grelni 
paneli ne samo ogrejejo 
naše stanovanje, temveč 
tudi delujejo do narave 
prijazno, torej želimo najboljši 
izkoristek grelnega panela pri 
minimalni porabi električne 
energije, je pred nakupom 
treba preveriti par dejstev. 

Obisk na domu in meritve

Prav zato Ekosen potencialnim strankam 
zagotovi obisk na domu, pri katerem strokovnjak 
preveri stanovanje ali prostore, ki jih želimo 
ogrevati. Preveri izolacijo, vlažnost sten, lego 
prostorov, toplotne izgube (okna, pomanjkljiva 
izolacija). Izključno na podlagi vseh dejstev lahko 
podjetje namreč izračuna optimalno število 
grelnih panelov in njihovo potrebno moč. 

Ponudba

Šele po natančnih meritvah in pregledu 
stanovanja/hiše/prostorov lahko podjetje 
pripravi primerno ponudbo. Le tako lahko 
strankam ponudijo najboljšo, trajno rešitev, glede 
na njihove želje in zahteve.

Izbor termina in montaža

Po potrjeni ponudbi skupaj s stranko Ekosen 
izbere primerne termine za montažo grelnih 
panelov. To izvajajo strokovno usposobljeni 
električarji in monterji, ki opravijo vsa 
elektroinštalacijska dela in montažo, prostore pa 
za seboj počistijo in jih uredijo. 

Svetovanje, podajanje 
informacij

Porabnikom razložijo, kako grelni paneli delujejo, 
jim pokažejo, kako je treba z njimi ravnati, in 
odgovorijo na vsa morebitna vprašanja. 

Storitev podjetja pa se ne konča po montaži. 
Še vsa naslednja leta so strokovni sodelavci 
podjetja Ekosen uporabniku na voljo ob 
morebitnih vprašanjih, mu ponujajo morebitne 
izboljšave in so na voljo v primeru težav.

Odnos z uporabniki je najpomembnejši za naš obstoj

Dejstvo je, da je trg preplavljen z različnimi produkti, namenjenimi ogrevanju 
stanovanja. Investicija v takšen ali drugačen tip ogrevanja ni nikoli zanemarljiva. 
Prav zato je za uporabnike vedno pomembno, da izberejo izdelek, ki jim je pisan na 
kožo. Produkt, ki je cenovno dostopen, zanesljiv in varčen. Podjetje Ekosen že leta 
zaznava rast zadovoljnih uporabnikov, ki se z njim razvijajo naprej. Uporabnikov, ki 
cenijo odgovoren in pošten odnos in kakovost. In prav to je njegova največja vrlina – 
umetnost, da stranke pridobi in obdrži. 
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