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Artyku  promocyjny

Jak dzia a Kisan Comfort?
Na pewno s ysza e  o ogrzewaniu pod ogo-

wym. To bardzo wygodna i znacznie zdrow-

sza od kaloryferów mo liwo  uzyskania 

optymalnej temperatury wn trza. Teraz dzi -

ki zaawansowanej technologii mo esz wy-

korzystywa  do ogrzewania równie cia-

ny swoich pokoi. Takie rozwi zanie wietnie 

nadaje si  do niemal ka dego rodzaju miesz-

kania i domu.

Ogrzewanie Kisan Comfort jest nowo-

czesnym systemem niskotemperaturowe-

go wodnego ogrzewania p aszczyznowego, 

pod ogowego i ciennego. Instalacja polega 

na umieszczeniu elementów grzejnych pod 

warstw  wyko czeniow  w cianie lub pod-

odze. Przez specjalne wielowarstwowe rury 

przep ywa woda o temperaturze 35–55°C, 

nagrzewaj c nasz  p aszczyzn  oraz wn -

trze pomieszczenia równomiernie do opty-

malnej temperatury.

Elementy sk adowe Kisan 
Comfort
W sk ad systemu wchodz  wszystkie nie-

zb dne do kompleksowego monta u

ogrzewania pod ogowego elementy: rury 

wielowarstwowe PE-Xb/Al/PE, z czki, roz-

dzielacze, elementy mocuj ce, izolacje ter-

miczne, automatyka obni aj ca temperatu-

r  wody (mieszacze), regulatory temperatury 

pomieszcze . Wszystko to kupisz w jednym 

miejscu i system zamontuj  przeszkoleni, 

certyfikowani wykonawcy.

Co uzyskasz stosuj c system 
Kisan Comfort
– komfort cieplny – uzyskanie optymalnej 

temperatury w pomieszczeniu przy zacho-

waniu idealnych warunków, w których nasz 

organizm dobrze si  czuje i sprawnie funk-

cjonuje. Zapewnia utrzymanie sta ej wilgot-

no ci i odpowiedniej jonizacji powietrza, 

a tak e równomiernego rozk adu temperatu-

ry w pomieszczeniu, zarówno przy pod odze, 

jak i na wysoko ci g owy. Ogrzewanie 

pod ogowe 70% ciep a przekazuje na 

drodze promieniowania.

– komfort aran acyjny – zalet  sys-

temu Kisan jest nieograniczona wol-

no  aran acyjna. Unikamy cz sto 

nieestetycznych z odziei przestrzeni, 

którymi s  grzejniki. Wszystkie elementy 

grzewcze s  ukryte pod warstw  wyko cze-

niow  w pod odze lub cianie.

– komfort ekonomiczny – ogrzewanie pod o-

gowe Kisan Comfort, ju  przy temperaturze 

18–19ºC stwarza identyczny komfort cieplny, 

jak w pomieszczeniach o temperaturze 20ºC 

z instalacj  grzejnikow . Dla u ytkownika 

oznacza to ok. 15–20% oszcz dno ci ener-

gii. Wymagana niska temperatura wody jest 

idealna dla nowoczesnych, niskotemperatu-

rowych róde  ciep a – pomp ciep a i kot ów 

kondensacyjnych, których zastosowanie daje 

dodatkowe oszcz dno ci.

System Kisan Comfort zwi ksza bezpie-

cze stwo, izolacj  akustyczn  i komfort zdro-

wotny. Odpowiednio zaprojektowana i wyko-

nana instalacja ogrzewania p aszczyznowego 

pomaga w zapobieganiu chorobom alergicz-

nym, np. egzemie, zapaleniu zatok czy astmie. 

System Kisan Comfort zwi ksza bezpiecze -

stwo, izolacj  akustyczn  i komfort zdrowot-

ny. Odpowiednio zaprojektowana i wykonana 

instalacja ogrzewania p aszczyznowego po-

maga w zapobieganiu chorobom alergicznym, 

np. egzemie, zapaleniu zatok czy astmie, 

a tak e jest zalecana osobom z chorobami ser-

ca i kr enia, a tak e jest zalecana osobom 

z chorobami serca i kr enia.

Ogrzewanie p aszczyznowe Kisan Comfort
Twój dom to nie tylko Twoja wizytówka. To miejsce, gdzie odpoczywasz i adujesz swoje wewn trzne akumulatory. Odzwierciedla 
Twój styl. Daje poczucie bezpiecze stwa. To azyl, w którym zarówno Ty, jak i Twoja rodzina powinni cie czu  si  naprawd
komfortowo. Kisan Comfort to doskona e rozwi zanie ogrzewania p aszczyznowego, dzi ki któremu klimat Twoich wn trz b dzie 
zawsze idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
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