
INOVATIVNÍ
TOPNÉ SYSTÉMY

Síla slunce v každé místnosti...



INFRAPANELY

Xenylla Sundirect
Naše topné panely jsou dokonalým 
a inovativním topným systémem pro 
vyhřívání vašeho domova. Tento 
systém vytápění je také velice 
rozšířen a využíván nejen v 
domácnostech, ale také například v 
nemocnicích, kancelářích, hotelech 
či obchodech.

Xenylla Sundirect... 
vstříc chladnému počasí!

Zdravé sálavé vytápění

Topné panely Xenylla Sundirect vyzařují velké množství infrazáření v rozmezí 
(8µ-14µ), které má celou řadu pozitivních účinků na lidský organismus a imunitní 
systém. Způsobuje rychlejší lymfatické odvodnování i lepší prokysličení a výživu 
tkáně, zlepšuje regeneraci, hojení a účinně působí proti stárnutí kůže!

Z pohledu použité technologie a způsobu sálání se jedná o nejpřirozenější způsob 
vyhřívání pro lidský organizmus - jelikož se nejvíce podobá slunci.

Další z mnoha velkých výhod našich panelů je, že nedochází k ohřívání vzduchu a 
následnému víření prachu a vzniku vlhkosti, jako u  konvenčního topení - je tudíž 
ideální pro alergiky! Panely totiž ohřívají pouze okolní předměty a tím vzniká 
příjemná a útulná atmosféra u Vás doma.
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Snadná instalace
Každé balení panelu Xenylla 
Sundirect obsahuje vše, co k 
instalaci potřebujete a zabere Vám 
to maximálně 5 minut! 

Poté si již můžete plně užívat teplo 
domova a nemusíte mít strach ani z 
údržby, jelikož naše panely žádnou 
údržbu nevyžadují!

Myslíme ekologicky
Xenylla Sundirect chce pozitivně 
přispět k životnímu prostředí a proto při 
výrobě používáme pouze bezolovnatý 
materiály (RoHS).

Našim zákazníkům vždy doporučujeme 
využívat naše panely ideálně v 
kombinaci s fotovoltaickými a větrnými 
zdroji energie - pro podporu našeho 
životního prostředí!

ÚSPORNÉ 
VYTÁPĚNÍ
Systém vytápění infračervenými 
topnými panely patří mezi 
nejúspornější topné systémy vůbec. 
Jak z pohledu pořizovacích, tak 
provozních nákladů.

Xenylla Sundirect šetří vaše 
peníze i životní prostředí!

Úspora energie
Infračervené panely ohřívají přímo 
předměty a lidi v okolí! Což přináší 
velkou efektivitu vytápění a značnou 
energetickou úsporu.

Jakmile teplota v místnosti dosáhne 
požadovaných hodnot, tak se panel 
pomocí termostatu automaticky 
vypne a udržuje stabilní a příjemnou 
teplotu v místnosti!

22℃

21℃

20℃

18,5℃

17℃



Snadná instalace
Každé balení panelu Xenylla 
Sundirect obsahuje vše, co k 
instalaci potřebujete a zabere Vám 
to maximálně 5 minut! 

Poté si již můžete plně užívat teplo 
domova a nemusíte mít strach ani z 
údržby, jelikož naše panely žádnou 
údržbu nevyžadují!

Myslíme ekologicky
Xenylla Sundirect chce pozitivně 
přispět k životnímu prostředí a proto při 
výrobě používáme pouze bezolovnatý 
materiály (RoHS).

Našim zákazníkům vždy doporučujeme 
využívat naše panely ideálně v 
kombinaci s fotovoltaickými a větrnými 
zdroji energie - pro podporu našeho 
životního prostředí!

ÚSPORNÉ 
VYTÁPĚNÍ
Systém vytápění infračervenými 
topnými panely patří mezi 
nejúspornější topné systémy vůbec. 
Jak z pohledu pořizovacích, tak 
provozních nákladů.

Xenylla Sundirect šetří vaše 
peníze i životní prostředí!

Úspora energie
Infračervené panely ohřívají přímo 
předměty a lidi v okolí! Což přináší 
velkou efektivitu vytápění a značnou 
energetickou úsporu.

Jakmile teplota v místnosti dosáhne 
požadovaných hodnot, tak se panel 
pomocí termostatu automaticky 
vypne a udržuje stabilní a příjemnou 
teplotu v místnosti!

22℃

21℃

20℃

18,5℃

17℃



Specifikace
Model   Rozměr Příkon   Rám      Uchycení
PE270 30*90cm 270W  Bílý rám  Zeď 
PE350           60*60cm         350W          Bílý rám        Zeď 
PE540 60*90cm 540W   Bílý rám Zeď 
PE700  60*120cm 700W   Bílý rám Zeď 
PE1000  80 115cm 1000W  Bílý rám  Zeď

Topný systém: Carbon crystal heating element
EU zásuvka, délka kabelu 2,5 metru, IP44
Maximální teplota panelu: 85-95℃
Energetická účinnost: až 95%
Napětí: 220-240V, 50Hz
Životnost: až 100 000 hodin

Xenylla Sundirect PRO HEATING

Řada PE
Řada PE představuje pro naše zákazníky základní nabídku 
našich prémiových infrapanelů. Tyto panely nabízí nejlepší poměr 
cena/výkon. Jedná se o řadu nabízející širokou škálu příkonu a 
variability pro použití v jakékoliv místnosti a dá se přizpůsobit 
požadavkům každého zákazníka na míru.

Carbon crystal heating element
Všechny naše infrapanely v sobě obsahují topný element, který je 
rovnoměrně nanesený po celé ploše panelu. Tím jsme docílili 
rovnoměrného tepelného sálání a nedochází tak k přepalování 
topného elementu v žádné částí panelu. V porovnání s tradičními 
topnými elementy zde nedochází k elektromagnetickému záření!

Luxusní provedení
Xenylla Sundirect infrapanely jsou vyráběny dle ISO9001 a jejich 
testování probíhalo za přísných nejvyšších možných standardech.

Všechny naše infrapanely jsou certifikované na CE, TÜV, GS a 
poskytovaná záruka na 5 let jen potvrzuje jejich kvalitu.
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Xenylla Sundirect GLAS HEATING

Řada GD
Tato prémiová řada je naší vlajkovou lodí a dokonalým doplňkem do 
každé domácnosti, kanceláře či prezentačních prostor.

Řada GD je vyrobena z vysoce kvalitního a tvrzeného bezpečnostního 
skla. GD panely kombinují elegantní design, nadstandardní bezpečnost 
a vysokou energetickou účinnost.

Tuto řadu nabízíme v několika barevných provedení a nabízíme tak 
zákazníkům zvolit barvu panelu tak, aby dokonale ladil s vaším 
interiérem.

Všechny naše infrapanely v sobě obsahují topný element, který je 
rovnoměrně nanesený po celé ploše panelu. Tím jsme docílili 
rovnoměrného tepelného sálání a nedochází tak k přepalování topného 
elementu v žádné částí panelu. V porovnání s tradičními topnými 
elementy zde nedochází k elektromagnetickému záření!

Xenylla Sundirect infrapanely jsou vyráběny dle ISO9001 a jejich 
testování probíhalo za přísných nejvyšších možných standardech.

Všechny naše infrapanely jsou certifikované na CE, TÜV, GS a 
poskytovaná záruka na 5 let jen potvrzuje jejich kvalitu.

Specifikace
      Rozměry       Příkon    Rám    Uchycení 

5            5 Bezrámový Zeď 
     Bezrámový Zeď

Topný systém: Carbon crystal heating element 
EU zásuvka, délka kabelu 2,5 metru, IP44 
Maximální teplota panelu: 85-95℃
Energetická účinnost: až 95%
Napětí: 220-240V, 50Hz
Životnost: až 100 000 hodin
Barevná provedení: černá, bílá, červená
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Xenylla Sundirect MIRROR HEATING

Řada MD
Naše prémiové skleněné topné panely doplňuje řada MD v zrcadlovém 
provedení. Dokonalý doplněk do koupelen a šaten, který nesmí chybět ve 
vašem životě moderního bydlení!

Nenadchne vás jen svou elegancí a dokonalým provedením, ale zároveň 
výhřevností! Zrcadlo se vám nikdy nezamlží, příjemně hřeje a je zároveň 
perfektním designovým doplňkem.

Všechny naše infrapanely v sobě obsahují topný element, který je 
rovnoměrně nanesený po celé ploše panelu. Tím jsme docílili rovnoměrného 
tepelného sálání a nedochází tak k přepalování topného elementu v žádné 
částí panelu. V porovnání s tradičními topnými elementy zde nedochází k 
elektromagnetickému záření!

Xenylla Sundirect infrapanely jsou vyráběny dle ISO9001 a jejich testování 
probíhalo za přísných nejvyšších možných standardech.

Všechny naše infrapanely jsou certifikované na CE, TÜV, GS a poskytovaná 
záruka na 5 let jen potvrzuje jejich kvalitu.

Specifikace  
Model Rozměry Příkon Rám     Uchycení 
MD350 66*66cm 350W Bezrámový Zeď 
MD500 60*100cm   500W Bezrámový Zeď

Topný systém: Carbon crystal heating element
EU zásuvka, délka kabelu 2,5 metru, IP44
Maximální teplota panelu: 85-95℃
Energetická účinnost: až 95%
Napětí: 220-240V, 50Hz
Životnost: až 100 000 hodin
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Xenylla Sundirect - Be Original
Máte jasnou představu o tom, jaký potisk by jste na 
panel chtěli? Fotografii vašich dětí? Fotografii z 
dovolené? Dokážeme Vám vytisknout na panely 
řady GD cokoliv budete chtít a to jak v lesklém, tak 
matném provedení.
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XENYLLA spol. s.r.o.
POD DVOREM 468/4

162 00, Praha 6
ICO: 27590909 

www.x-sundirect.cz
E-mail: sundirect@xenylla.cz

Tel.: +420 235 351 620
Mob.: +420 603 865 237
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