
ÚSPORNÉ ELEKTRICKÉ 
INFRAZÁŘIČE

ALTA TRADING s.r.o., kancelář fi rmy - vzorkovna - tř. Osvobození 930/25, 742 35 ODRY
Tel.: +420 734 156 053, E-mail: info@altatrading.cz, 

TEPELNÁ POHODA S INFRAČERVENÝMI ZÁŘIČI
TEPLO POUZE TAM, KDE JE POTŘEBA.

•okamžité sálavé a přímé teplo podobné slunečnímu záření •ohřívá pouze osoby, objekty, zdi, 
nikoliv okolní vzduch •nevíří prach •neprodukuje CO2 •bez zápachu •neobsahuje škodlivé 
UV paprsky a mikroorganismy •úspory provozních nákladů •výkon až 4000 W

•určeno pro vnitřní i venkovní prostředí •mobilní a voděodolné typy •pro domácnosti 
i komerční prostory - restaurace, zahrádky, kostely, průmyslové haly, sklady, montážní prostory

•jednoduchá instalace a obsluha •bezpečný a tichý provoz •moderní design

•kvalita evropského výrobce - vyrobeno v Itálii •poradenství a servis výhradního dovozce

VÝHRADNÍ DOVOZCE 
PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

VARMA TEC©

www.altatrading.cz 



označení VARMA 400 V400/15SS
VARMA 400  V400/15X5 - 20X5
VARMA 400 FMC V400 
/15X5FMC - 20X5FMC

VARMA 400/2 
(V400/2-30X5 - 40X5) 

VARMA 400/2V (V400/2V
-30X5 nebo V400/2V- 40X5C) 
- vertikální provedení

popis nastavitelný nerezový model pro 
stěnovou a stropní instalaci 

nastavitelný model pro mobilní 
stojany nebo stěnovou instalaci 

nastavitelný dvojitý model pro 
stěnovou nebo stropní instalaci 

nastavitelný dvojitý model pro 
stěnovou nebo stropní instalaci 

vhodné prostory vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní

výkon 1500 W 1500 W nebo 2000 W 3000 W (2x1500 W) 
nebo 4000 W (2x2000 W)

3000 W (2 x 1500 W) 
nebo 4000 W (2 x 2000 W)

stupeň krytí IPX5 - ochrana před tryskající vodou IPX5 - ochrana před tryskající vodou IPX5 - ochrana před tryskající vodou IPX5 - ochrana před tryskající vodou

barva leštěná nerez matná šedá 
krémově bílá RAL 1013

matná šedá 
krémově bílá RAL 1013

matná šedá 
krémově bílá RAL 1013

výhřevná plocha cca 15–20 m2 (š 3,8 x d 4,0 x v 2,5 m) 15–20 m2 (š 3,8 x d 4,0 x v 2,5 m) 28–30 m2 (š 5,0 x d 6,0 x v 3,5m) 28–30 m2 (š 5,5 x d 5,0 x v 3,5 m)

doporučená výška 
instalace

2,5–2,8 m 2,5–2,8 m 3,0–3,5 m 3,0–3,5 m

rozměry 40 x 22 x 12 cm 40 x 22 x 12 cm 80 x 22 x 13 cm 40 x 35 x 15 cm

hmotnost 3,6 kg 3,6 kg 5 kg 5 kg

příslušenství 3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
nastavitelný stěnový držák

5 m elektrické šňůry se zástrčkou 
(model FMC), nastavitelný stěnový 
držák

nezávislé ovládání startu trubic, 
2 x 1,5 m elektrické šňůry, 
nastavitelný stěnový držák

nezávislé ovládání startu trubic, 
2 x 1,5 m elektrické šňůry, 
nastavitelný stěnový držák

volitelné 
příslušenství

držák pro stropní montáž typ 109, 
stojany ( TRIPOD2, GIRAFFA, SCALA)

držák pro stropní montáž typ 109, 
stojany  (TRIPOD, GIRAFFA, SCALA) držák pro stropní montáž typ 111 držák pro stropní montáž typ 110 

označení

VARMA WR2000/20 
(WR2000/20) 
VARMA 2000/20SS INOX 
(WR2000/20SS)

VARMA WR65/15 
(WR65/15)

VARMA TANDEM 
(550/15 – 550/20) 

VARMA ECOWRN/7  
(ECOWRN/7)

popis
nastavitelný model pro stěnovou 
instalaci s teplotně odolným 
bezpečnostním sklem  

nastavitelný model pro stěnovou 
instalaci nebo na mobilní stojany

nastavitelný model pro stěnovou 
a stropní instalaci 

nastavitelný model pro stěnovou 
instalaci s teplotně odolným 
bezpečnostním sklem  

vhodné prostory vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní

výkon 2000 W 1500 W 1500 W nebo 2000 W 1300 W

stupeň krytí IP23 - vodotěsný proti dešti IPX5 - ochrana před tryskající vodou IPX5 - ochrana před tryskající vodou IP54 - vodotěsný proti dešti, stříkající 
vodě, vlhkosti a prachu

barva
leštěná nerez
matná šedá
krémově bílá RAL 1013

matná šedá 
krémově bílá RAL 1013 černo-stříbrné provedení černá

výhřevná plocha cca 15–20 m2 (š 4,0 x d 4,0 x v 2,5 m) 15–20 m2 (š 4,0 x d 4,0 x v 2,5 m) 15–20 m2 (š 3,8 x d 4,0 x v 2,5 m) 10 m2 (š 3,0 x d 3,0 x v 2,0 m)

doporučená výška 
instalace

2,2–2,5 m 2,2–2,5 m 2,5–2,8 m 1,9–2,1 m

rozměry 48 x 24 x 20 cm 48 x 24 x 20 cm 46 x 19 x 8,5 cm 35 x 24 x 18 cm

hmotnost 4,5 kg 4,5 kg 2,9 kg 2 kg

příslušenství
teplotně odolné bezpečnostní sklo, 
3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
nastavitelný stěnový držák

3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
nastavitelný stěnový držák

1,5 m el. šňůry, nastavitelný stěnový 
držák, 1 ks spojovacího držáku pro 
možnost propojení 2 infrazářičů 
v horizont. nebo vertikál. směru

teplotně odolné bezpečnostní sklo, 
držák pro stěnovou montáž

volitelné 
příslušenství stojan GIRAFFA, stojan SCALA stojan GIRAFFA, stojan SCALA držák pro stropní montáž typ 109

Objednávejte v e-shopu www.altratrading.cz nebo na emailu info@altratrading.cz nebo          



označení VARMA FIRE (V400F) VARMA FIRE 2 (V400F2) VARMA FIRE 3 (V400F3) VARMA ECOWRG/7  (ECOWRG/7)

popis přenosný model se stojanem přenosný model se stojanem přenosný model se stojanem přenosný model se stojanem a teplotně 
odolným bezpečnostním sklem

vhodné prostory vnitřní, chráněné venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní

výkon 3000 W (2 x 1500 W) 1500 W 1500 W 1300 W

stupeň krytí IP20 IPX5 - ochrana před tryskající vodou IPX5 - ochrana před tryskající vodou IP54 - vodotěsný proti dešti a stříkající 
vodě, vlhkosti a prachu

barva matná šedá matná šedá matná šedá černá

výhřevná plocha cca 25 m2 12–15 m2 10–11 m2 10 m2

rozměry 47 x 113 x 51 cm 51 x 34 x 57 cm 35 x 49 x 58 cm 35 x 32 x 26 cm

hmotnost 4,8 kg 4,5 kg 3,7 kg 6,5 kg

příslušenství
nezávislé ovládání infratrubic, 
3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
ochranná mřížka

3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
ochranná mřížka

3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
ochranná mřížka

teplotně odolné bezpečnostní sklo, 
ochranná nerezová mřížka, 
3 m elektrické šňůry se zástrčkou

označení VARMA SPOT (SPOT1301)
VARMA VARMA TOP 1500  
(V110/15)

VARMA TOP INOX (TOP15SS)
VARMA 301  (V301)

VARMA 302  (V302)

popis nastavitelný model pro stěnovou 
instalaci  

nastavitelný model pro instalaci pod 
markýzy a pergoly nebo stěnovou 
montáž 

nastavitelný nerezový model pro 
instalaci pod markýzy a pergoly nebo 
stěnovou montáž 

nastavitelný model pro stěnovou instalaci 
nebo pro připevnění na mobilních 
stojanech (TRIPOD2 nebo SCALA)

vhodné prostory vnitřní, chráněné venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, chráněné venkovní

výkon 1300 W 1500 W 1500 W 1500 W nebo 3000 W (2 x 1500 W)

stupeň krytí IP20 IPX5 - ochrana před tryskající vodou IPX5 - ochrana před tryskající vodou IP20 

barva bílá RAL 9010 matná šedá 
krémově bílá RAL 1013 leštěná nerez černo-bílé provedení

výhřevná plocha cca 12–15 m2 (š 3,0 x d 4,0 x v 2,0) 15–20 m2 (š 3,0 x d 4,0 x v 2,0) 15–20 m2 (š 4,0 x h 3,0 x v 2,0 m) 15–20 m2 nebo 20–25 m2

doporučená výška 
instalace

1,9–2,2 m 1,9–2,2 m 1,9–2,2 m 2,3–2,5 m

rozměry 41 x 14 x 12 cm 46 x 9 x 8,5 cm 46 x 11 x 9 cm 47,5 x 15,5 x 14 cm (V301)
89 x 15,5 x 15 cm (V302)

hmotnost 1 kg 1,3 kg 1,9 kg 1,7 kg (V301), 3 kg (V302)

příslušenství
3 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
vypínač ON/OFF, ochranná mřížka, 
nastavitelný stěnový držák

1,5 m elektrické šňůry, ochranná 
mřížka, držák pro stěnovou instalaci, 
doplňkový držák pro instalaci pod 
markýzy a stěnovou montáž

1,5 m elektrické šňůry, ochranná 
mřížka, nastavitelný stěnový držák 
a doplňkový držák pro instalaci pod 
markýzy

ochranná mřížka z nerezové oceli, držák 
pro stěnovou montáž nebo pro uchycení 
na mobilních stojanech

volitelné 
příslušenství

stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, 
stojan SCALA 

stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, 
stojan SCALA 

stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, 
stojan SCALA 

stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, 
stojan SCALA 

         na čísle +420 734 156 053, fl exibilní dodávky do 24 - 48 hodin, slevy pro velkoodběratele



označení VARMA HOME
 (SPOT1302) 

VARMA TOWER 
(VTOW30FM) 

SMOKERS POINT
(VPF2)

VARMA ECOWRT/7  
(ECOWRT/7)

popis přenosný model se stojanem přenosný model se stojanem a 2 ks 
infrazářičů model HELIOSA 66

přenosný model se stojanem a 2 ks 
infrazářičů model HELIOSA 11

nastavitelný model s teplotně odolným 
bezpečnostním sklem a mobilním stojanem 
TRIPOD 2 s kruhovým podstavcem 

vhodné  prostory vnitřní, venkovní vnitřní, chráněné venkovní vnitřní, venkovní vnitřní, venkovní

výkon 1300 W 3000 W (2 x 1500 W) 3000 W (2 x 1500 W) 1300 W

stupeň krytí IP23 IP20 IPX5 - ochrana před tryskající vodou IP54 - vodotěsný proti dešti a stříkající vodě

barva bílá RAL 9010 matná šedá matná šedá infrazářič - černý
stojan černo - stříbrný

výhřevná plocha cca 12 - 15 m2 (š 4,0 x h 3,5 x v 2 m) 35 - 40 m2 15 - 20 m2 10  m2

rozměry výška 2,07 m 250 cm; základna 70 x 82 cm; 
rameno 80 cm výška 222 cm, Ø stolku 66 cm infrazářič - 35 x 24 x 18, stojan - Ø 39 cm

hmotnost 6 kg 32 kg 32 kg 10 kg

příslušenství
5 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
vypínač na základně ON/OFF, 
ochranná mřížka, stojan

6 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
2 ks vypínače pro nezávislé ovládání, 
2 ks ochranné mřížky, čidlo auto-
matického vypnutí v případě otřesu 
nebo pádu

5 m elektrické šňůry se zástrčkou, 
2 ks ochranné mřížky, sensor pohybu 
pro automatický start infrazářičů 
(možnost nastavení doby vypnutí 
až 7 minut), čidlo automatického 
vypnutí v případě otřesu nebo pádu

teplotně odolné bezpečnostní sklo, 
teleskopický stojan TRIPOD 2 stavitelný 
od 107 do 200 cm s kruhovým pod-
stavcem, 3 m elektrické šňůry se zástrčkou
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ
•Domácnosti, chaty, chalupy – koupelny, šatny, suterény, sklepy, terasy, 

altány, zimní zahrady, verandy, balkóny, haly
•Hotely, restaurace, kavárny, bary – předzahrádky, pergoly, markýzy
•Historické budovy – zámky, hrady, kostely, nádvoří, muzea
•Komerční prostory – obchodní trhy, jednací sály, kanceláře, výstavní 

a sportovní plochy, fitness plochy, plavecké bazény, SPA, prodejny, butiky, pasáže
•Průmyslové využití – montážní prostory, dílny, výrobní haly, sklady, laboratoře, sušárny
•Kempy, lyžařská střediska, golfová zázemí a odpaliště
•Zemědělství – rostlinná a živočišná výroba
•Ekologická podpora – doplněk k alternativním zdrojům energie

MEZINÁRODNÍ LÍDR V OBLASTI INFRAČERVENÉHO VYTÁPĚNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ: • INFRACALOR trubice • stojany • držáky • regulátory • dálková ovládání • detektory pohybu

WWW.ALTATRADING.CZ

VÁŠ PRODEJCE


