
F IRMA 
Firma ROTAL działa na rynku od 1983  roku. 
Od tego czasu zajmujemy się produkcją i
montażem promienników Ecosun oraz
wdrażaniem nowych technologii w różnego
rodzaju budynkach.

www.rotal.pl

Radiacja – to doskonałe ogrzewanie
elektryczne, bezpośrednie, promiennikowe.
Zasada promieniowania to przeciwieństwo
konwekcji – wywiewnego ciepłego powietrza.
Promienniki pracują jako akumulatory ciepła 
w naszych budynkach, wygrzewając wszystkie
przegrody w domu.

PROMIENNIK I  EECOSUN 

Nasze ogrzewanie jest przede wszystkim
ekonomiczne, nowoczesne, przyszłościowe.  

Fotowoltaika + promienniki
to ogrzewanie domu za darmo.
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GWARANCJA 
Promienniki są niezawodne – nasze panele 
 grzewcze posiadają 10 letnią gwarancję!

ENERGOOSZCZĘDNE 
Energooszczędne – pobór mocy paneli jest
zdecydowanie niższy od innych urządzeń
grzewczych ponieważ Promiennik Ecosun
pobierając tylko 650W ogrzewa aż 10-15m2
pomieszczenia - to niesamowite. 

EKONOMICZNE
Ekonomiczne – niskie koszty eksploatacyjne to 
 około 5-7 zł/m2 na miesiąc (dane dla budynku
prawidłowo ocieplonego).



WYGODA
Promienniki są proste w konstrukcji i montażu,
działają cicho, nie zajmują miejsca bo montuje się
je na suficie lub ścianach, są estetyczne.

www.rotal.pl

Łatwe w obsłudze współdziałają z regulatorem
temperatury na którym w prosty sposób ustawisz
oczekiwaną temperaturę a kiedy w pomieszczenie
osiągnie wskazaną temperaturę promiennik
wyłączy się – nie ma dalszego poboru prądu.

BEZOBSŁUGOWE 

Niskie koszty konserwacyjne, a właściwie ich
brak – nie trzeba wykonywać corocznych
przeglądów i czyszczenia (np. komina), po
montażu działają przez dekady. 

BEZ  KŁOPOTÓW

PROMIENNIKI
Ecosun

RODZAJE PROMIENNIKÓW
Bogata oferta promienniki mogą być wykonane w
różnych kolorach, kształtach a nawet w formie
obrazów – ręcznie malowane przez naszych
artystów malarzy jak i w formie promienników
szklanych z grafiką. Tematyka obrazów jest
dowolna i wykonana na życzenie klienta.

PROSTY MONTAŻ 
Niskie koszty inwestycyjne – aby zamontować
ogrzewanie elektryczne w domu lub mieszkaniu,
nie trzeba poświęcać dodatkowego miejsca na
instalację, piec czy komin.

BEZPIECZEŃSTWO 
Bezpieczeństwo użytkowania – ogrzewanie
elektryczne należy do najbezpieczniejszych, gdyż
nie występuje ryzyko wybuchu czy zaczadzenia.



ZDROWE 
Promieniowanie podczerwone podobnie jak
Słońce daje człowiekowi ciepło oraz dobre
samopoczucie fizyczne i psychiczne, przyjazne
alergikom – jest to najlepszy rodzaj ogrzewania
dla uczulonych na roztocza.

www.rotal.pl

Komfortowa obsługa – sterowanie i regulacja
grzejników jest bardzo precyzyjna. Pozwala na
ustawienie odpowiedniej temperatury i czasu
grzania, ogrzewanie może być sterowane WiFi.

KOMFORT 

Ekologiczność – ogrzewanie za pomocą prądu jest
przyjazne środowisku, dzięki temu dbamy o nasze
zdrowie i planetę. 

EKOLOGIA  

PROMIENNIKI
Ecosun

Watt

MAŁE RACHUNKI
Niskie koszty eksploatacyjne – przy
odpowiednio dobranej taryfie energii elektrycznej,
można znacząco ograniczyć wysokość
rachunków za energię elektryczną.

SŁOŃCE W DOMU 
Natychmiastowe źródło ciepła – promienniki
nagrzewają się błyskawicznie, to przyjemne
uczucie promieni słonecznych

DLA KAŻDEGO 
Dostępność energii elektrycznej – w
przeciwieństwie do gazu, sieć elektroenergetyczna
jest rozbudowana i dostępna niemal wszędzie. 


