
 Еволюция в инфраотоплението 

Топлина · Комфорт · Благополучие 
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добро основание за по-висок 
жизнен стандарт, енергийна 
ефективност и екологично 
устойчиво развитие . 
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Нищо не е по-естествено 
от инфрачервено 
отопление 

 
Нашият естествен доставчик на инфрачервена топлина е  
слънцето. 

 
 
. 

 
 
 
REDPUR доставя комфортна топлина, която може да 
наподобява слънчевите лъчи. 

 При обичайнотозагряване на въздуха в помещението, като  
среда за пренасяне на топлина, електромагнитните вълни  
на  REDPUR се грижат за повишаването на температурата 
на твърдите тела в помещението. REDPUR поддържа  
стените сухи и предпазва от образуване на плесен чрез 
кондензацията на влага. Излъчената топлина  от REDPUR- 
инфрачервеното отопление се абсорбира от стените на 
помещението, съхранява се и се отдава на другите тела. 
С това се създава приятен климат, който ни е познат от 
поколения,  използвали кахлена печка. 
 
 

 

Топлината на  REDPUR е без течение и температурна 
промяна, с което вдигането на прах е останало в 
миналото. 
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Инфрачервените вълни - 

 подкрепа за имунната система 

Още 2000 години преди новата ера са познавали топлината, 
която намалява болките и помага за възстановяването на 
организма. 
Едновремешните пясъчни бани през 20 век са заменени 
от кабини с инфрачервени лъчи, които използват 
лечебната сила на инфрачервените вълни. 
REDPUR-системите  нямат електрически смог и     
произвеждат инфрачервени С вълни.. 
При това става дума за форма на енергия, която се оценява 
като физиологично полезна и с благоприятно въздействие  
върху човешкия организъм 
С REDPUR инфрачеврено отопление Вие внасяте в дома си  
комфортно топлинно излъчване и трайно усещане за здраве 
и благополучие.. 
 
 
 
 

REDPUR „Classic“ (Stahl pulverbeschichtet) 



Motiv „N° 12“ 

Kundenmotiv Kundenmotiv 
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Еволюционна техника за една 
High-Tech-отоплителна система 

REDPUR-Отоплителната система е уникална по своята 

същност влакна от легирана стомана с дебелина равна на 

една четвърт от човешки косъм се вгражда в носещия 

материал ( увеличава се в повърхностната зона). Така се 

получава един максимум на повърхността, което дава 

възможност за бързо темпериране на REDPUR системата  

и екстремно бързи времена за въздействие върху промяната 

на температурата на помещението.  

Температурната устойчивост на  High-Tech-отоплителната 

система до  220°C гарантира дълголетие на REDPUR и 

екстремно бързи времена за въздействие върху промяната 

на температурата на помещението.  

Между другото: High-Tech- инфрачервената отоплителна  

REDPUR- система вече от години е високо оценена в 
автомобилната промишленост. 
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Енергоефективно отопление чрез 
усъвършенствана система 

REDPUR-Отоплителните системи бяха разработени 

съвместно от известни предприятия в южна Германия, в 

подножието на швабските Алпи. 

Това  развитие целеше създаване на един продукт, който 

чрез съвременна и доказана отоплителна техника работи  

изключително енергоефективно, постига с минимум енергия 
максимална мощност. 

Чрез множество технически усъвършенствания  и един  

съответстващ дизайн е възникнал един перфектен продукт  

който няма равен на себе си. 

Фиг.вляво REDPUR с 
опнимално  повърхностно 
излъчване. 

В средата и вдясно 
Конкурентни продукти. 
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Спестяване на енергия  и 
разходи в ерата на енергиен 
преход  
REDPUR се отнася към профила на енергийния преход и от   

екологична гледна точка е от най-модерните и чисти  
отоплителни техники на нашето време. 

Във връзка с възобновяемата електроенергия, произвеждана 

 от слънцет, вятъра или ВЕЦ овете произлизат допълнителни  

предимства, в.т.ч. и енергийна независимост. 
Ограничените инвестиции и енегийни разходи  при 

експлоатация без поддръжка, както и 72 месеца гаранция на 

продукта наред с останалото, Ви правят за бъдъще 

перфектно оборудвани с отоплителна техника. 

 RE 
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Иновационна техника – 

висококачествени 
материали 
Иновационните продукти без нов дизайн, нововъведения  

при материалите са немислими; много тясно са свързани 

 помежду си новите разработки, материали  и дизайн 

REDPUR-Отоплителните системи- всички типове, са  

изработени с прахово покритие, с повърхност от устойчива 

стомана или висококачествено ESG-защитно стъкло. 

Панелите с дебелина 20 мм се монтират дискретно върху 

стената или тавана с уникална Klick система и при ремонт 

се свалят само с една ръкохватка. 

За  да заработи безшумното инфрачервено отоплението е 

нужно само включване  към електрическата мрежа. 72 

M O N AT E 

   R-GARANPU 

T IE 

Motiv „N° 07“ 



REDPUR Exklusiv Premium (Einscheibensicherheitsglas) Motiv „N° 13“ 

Kundenmotiv Motiv „N° 11“ 

Kundenmotiv Kundenmotiv 
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Незабележимо в помещението, но при 
желание - декоративно или очевидно 

REDPUR-инфрачервената отоплителна система  

перфектно се вписва във всяко помещение. 

Моделът „Classic“ (стоманена повърхност с прахово покритие) 

се предлага в стандартен бял цвят. Моделите 

„Exklusiv Classic“ и „Exklusiv Premium“ (повърхност от закалено  

стъкло) се предлагат  в черно и бяло, както и в различните 

RAL-цветове. 

За модела „Classic“ REDPUR предлага една дизайнерска  

програма с декоративни мотиви.  Така Вашето 
инфрачервено отопление наистина хваща окото. 
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Доверие от самото начало! 

REDPUR-партньорите Ви предлагат една програма 

от иновационн REDPUR-продукти. Те са Ви насреща 

първия контакт до монтажа на място. 

Ние Ви предлагаме: 

- иновационни продукти с доказано немско качество 

- дългогодишен опит в инфрачервеното отопление 
 
 

 

- компетентна консултация чрез обучени партньори 

- препоръка за избора на продукт 
- подкрепа при плановата фаза 

- разясняване на производителността 

- монтаж чрез наш контрагент 



Д
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Цвят: 

Напрежение: 

Защита: 

Монтаж: 

REDPUR Classic 

Повърхност: стомана с прах.покритие 

Нагревател: директно нагряване 

бял 

REDPUR Exklusiv Classic 

Повърхност: закалено стъкло 
Нагревател: директно нагряване 

Цвят: 

Опция: 

черен, бял 

различни RAL-цветове 

REDPUR Exklusiv Premium 

Повърхност: закалено стъкло 

Нагревател: директно нагряване 

Цвят: 

Опция: 

черен, бял 

различни RAL-цветове Печатане: възможно 

Печатане:   невъзможно 

Температура: около. 95° 

   230 Volt, 50 Hz 

IP 54 

Таван или стена 

чрез покрита Klick система 

Температура: около. 95° 

Напрежение: 

Защита: 

Монтаж: 

   230 Volt, 50 Hz 

IP 54 

Стена 

чрез покрита Klick система 

със защитна автоматика 

Печатане:    невъзможно 

Температура: около. 95° 

Напрежение: 

Защита: 

Монтаж: 

    230 Volt, 50 Hz 

IP 54 

стена 

чрез покрита Klick система 

със защитна автоматика 

Окачване:   без усилие Окачване:   без усилие 
, 

Окачване:   без усилие 
, 

Т
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със защитна автоматика 

REDPUR Classic 

Размери H x B cm 

60 x 25 

90 x 25 

60 x 50 

120 38 

100 x 62,5 

170 x 38 

110 x 70 

150 x 60 

150 x 75 

180 x 75x 

Мощност Watt 

170 

250 

350 

500 

680 

710 

850 

1000 

1250 

1500 

REDPUR Exklusiv Classic 

Размери H x B cm 

83 x 43 

103 x 63 

143 x 63 

Мощност Watt 

350 

650 

950 

REDPUR Exklusiv Premium 

Размери H x B cm 

83 x 43 

103 x 63 

143 x 63 

Мощност Watt 

350 

650 

950 

M
о
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Designmotive für das Modell „Classic“. Weitere in unseren Showrooms und im Internet: www.redpur.com 

Motiv „N° 01“ Motiv „N° 02“    Motiv „N° 03.1“ Motiv „N° 04“ Motiv „N° 05“ Motiv „N° 06“ 

Motiv „N° 07“ Motiv „N° 08“ Motiv „N° 09“ Motiv „N° 10“ Motiv „N° 11“ Motiv „N° 12“ 
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В ново строителство или в стари сгради  REDPUR-инфрачервените 
отоплителни системи са навсякъде на място. 

Für Druckfehler 
keine Haftung 

REDPUR- инфрачервените отоплителни системи подкупват с най-съвременната 
техника„Made in Germany“, оптималното съотношение цена/мощност, удобния 

монтаж, както и ограничения енергиен разход и Ви осигуряват усещане за здраве и 
благоденствие. 

Ihr REDPUR-Partner: 

REDPUR GmbH | Schulstrasse 5 | D-72534 Hayingen | Tel.: +49 7386 277382 | Fax: +49 7386 277383 | E-Mail: info@redpur.com | www.redpur.com 


