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KDO JSME?

EKODESIGN 
s předstihem plníme normy

SERVIS 
dostupný po celé 

ČR a SR

Opora  

v PŘEDNÍM SVĚTOVÉM VÝROBCI 
výhradní zastoupení pro ApenGroup

5 LET

Nejvyšší kvalita – několikanásobná 

kontrola kvality, téměř 
BEZPORUCHOVÝ provoz 5 let

VÝZKUM A VÝVOJ
nejnovější technologie na trhu, 

máme náskok v technologiích

PORADENSTVÍ
 kvalitní technické podklady, 

projekce, montáž

JEDNODUCHÁ 
instalace a obsluha

BEZPEČNÉ 
používání

ŽIVOTNOST A KVALITA 
komponenty v nejvyšší kvalitě 

ověřené certifikáty

ÚSPORA
v provozních nákladech

Sériová výroba – 

konkurence schopná CENA 

při zachování NEJVYŠŠÍ KVALITY 

Nejlepší technické 

parametry

RÁDI ZA VÁMI PŘIJEDEME A PORADÍME S VYTÁPĚNÍM
Každá hala má své specifikum. Nasloucháme a věcně poradíme. 

Hledáme konkrétní řešení přímo pro Vaši halu.  

Vždy si na Vás vyhradíme dostatek času.
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ohřívač 
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Úspora plynu  

8 VÝHOD 
PRO VÁS 





REFERENCE Z PROVOZU



4heat poskytuje rychlý a odborně kvalitní servis 

plynových zařízení. Servisní péči vykonávají zkušení 

servisní technici s profesionálním a pro zákaznicky 

orientovaným přístupem.

SERVISNÍ TECHNICI PRO VÁS ZAJISTÍ 
TYTO SLUŽBY

záruční i pozáruční servis

uvedení do provozu

pravidelné roční prohlídky

měření emisí

revize plynu, revize elektro

revize spalinových cest

Servisní zásahy jsou řízeny 

dispečerem servisního oddělení

Operátor servisu
Mobil: +420 739 456 902

E-mail: servis@4heat.cz

Provádění pravidelných zákonně 

povinných prohlídek plynových 

zařízení dle zákona č. 458/2000 

Sb., § 62, odst. 4, písm. b) 

ROČNÍ PROHLÍDKY DUBEN – ZÁŘÍ SE SLEVOU

Aktuální materiály (manuály, 

certifikáty, výkresy) na webu  

www.4heat.cz

úspěšný a kvalitní projekt

zkušenosti s projekcí
konzultace pro volbu 

správného produktu

Dostupné výkresy 

ve formátu DWG

ost

Díky kvalitní péči 4heat a precizní konstrukci výrobků budete  
potřebovat naše servisní techniky pouze na povinné kontroly.

PROFESIONÁLNÍ SERVIS 



KKKAAAALLLOOOOORRRRRMMMMAAAAAXX
teplovodní ohřívače vzduchu

AAAEEEERRRRRMMMMMMAAAXXXX
plynové ohřívače vzduchu

INNNFFFFFRRAAAMMMMAAAXX SSSAAAFFE 
elektrické infrazářiče  

s normou ATEX

INNNNNNFFFFFRRRRRRAAAAMMMMMAAAAAAXXX  
EEEEUUUUUCCCCCCCEEEERRRRRKKK
nízkoteplotní 
infrazářičINNNFFFFRRRAAAAMMMMAAAXXXXX  

MMMSSSSUUU,, MMMMMSSSCCCCC,, MMMSSSMM
tmavé infrazářiče

INNNNNFFFFRRRRRRRAAAAMMMMMMAAAAXXXXX 
HHHEEEEEE, EEEEEECCCCCOOOO,,  
RRRIIAAAALLLLLLLTTTOOOOO 
světlé keramické 
infrazářiče

QQQQQQuuuuuuueeeeeeeeeeeeennn 
destratifikátor

BBBAAAAARRREEEEERRRRAAAAA
vratové clony

AAAAAQQQUUUUUUAAAAPPPPPUUUUMMMMMPP
HHHHYYYYYYBBBRRRRRIDD

hybridní tepelné  
čerpadlo

AAAQQQQQUUUUUUUUAAAAKKKKKKOOOONNNNNDDD
kondenzační kotle  
35–100 kW

KKKAAAALLLOOOOOORRRRMMMMMMAAAXXXXX 
WWWWWAAAATTT
elektrický kalorifer

INNNNNFFFFRRRRAAAAAMMMMMAAAAXXX 
EEEUUUUUWWWWAAAAARRRRMMMM
elektrický infrazářič

,,,
nf

XXX 
MMMMSSSCCCCC,, MMMSSSSMM

frazářiče

ké 

KKKA
WWW
ele

FFFFR
UUW

l k i

INNNNNFF
EEEUUUU
l k

BBBAAAAAR

PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ

VZDUCHOTECHNIKA

SÁLAVÉ PANELY

VÝMĚNÍKY

REGULACE

TEPELNÁ ČERPADLA

KONDENZAČNÍ KOTLE

INFRAZÁŘIČE

VRATOVÉ CLONY

Aktuální přehled produktů na www.4heat.cz/produkty



www.4heat.cz

www.4heat.sk

4heat s.r.o., Ječná 1321/29a

621 00 Brno, Česká republika

tel.: +420 513 035 275

e-mail: info@4heat.cz

4heat s.r.o. nenese odpovědnost za eventuální chyby či nepřesnosti v obsahu této tiskoviny a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky, kdykoli a bez předchozího upozornění všechny nezbytné úpravy 

dle technických nebo obchodních požadavků. Obrázky a fotografie jsou ilustrativního charakteru a skutečné provedení se může lišit. Rozměry a technické údaje jsou vždy aktuální v manuálech na 

http://www.4heat.cz/ke-stazeni nebo u Vašeho obchodního zástupce.


