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DEVI udělá 
práci za Vás 

Elektrické systémy na rozpouštění ledu 
a sněhu pro střechy, okapové žlaby 
a venkovní plochy.



Zima bez rizika 
a těžké práce

Zasněžená zimní krajina patří k nejpohádkovějším scenériím, které příroda 

umí nabídnout. Naneštěstí má i své nevýhody. Je třeba udržovat průjezdnost 

příjezdových cest, odstraňovat rampouchy a sníh ze střech a okapových žlabů 

a pravidelně zametat nebo solit chodníky.

Náklady na zimní údržbu

Zpravodajské kanály v posledních letech často informují o škodách na majet-

ku, zvýšených nákladech na údržbu, rostoucích výplatách pojistného, úrazech 

a dalších negativních jevech, které jsou se zimou nerozlučně spjaty.

Naštěstí existuje jednoduché řešení: těžkou práci za Vás udělá a rizika Vás zbaví 

DEVI. Elektrický systém pro automatické rozpouštění ledu a sněhu DEVI se snad-

no instaluje, je mimořádně odolný a zajistí Vám cennou ochranu a vysokou míru 

pohodlí v chladných zimních měsících.

Praktické ukázky systémů na rozpouštění ledu a sněhu

Vaše řešení je zde

Automatické 
rozpouštění ledu a sněhu 

šetří čas a snižuje rizika
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Jednoduchý, efektivní 
a mimořádně spolehlivý

Komplexní řada 
produktů

DEVI nabízí dokonale integrovanou řadu produktů pro odstraňování sněhu a ledu ze 

střech, okapových žlabů, pozemních komunikací, schodišť, silnic a veřejných ploch, 

které najdou uplatnění doma i na pracovišti. Nejen, že naše řešení chrání Vás, Vaši 

rodinu, spolupracovníky a návštěvníky Vaší fi rmy, ale současně zajistí, abyste mohli 

vykonávat běžné každodenní činnosti, ať už zima přinese jakékoli komplikace.

Význam praktických zkušeností

Na celém světě jsme nainstalovali již tisíce systémů v prakticky každém myslitelném 

uspořádání. Díky těmto zkušenostem Vám můžeme nabídnout praktickou pomoc 

s výběrem správných součástí systému, abyste dosáhli optimálních výsledků za 

nejnižší možnou cenu.

Řešení pro střechy

Produkty DEVI lze instalovat na všech typech střech, včetně lehkých plochých střech 

a moderních šikmých střech. Topné kabely DEVIfl ex™ jsou ideální pro úzké okapové 

žlaby a svody a zabrání tvorbě rampouchů i v těch největších mrazech.

Řešení pro venkovní plochy

Topné rohože DEVImat™ umožňují s nízkými náklady ochránit velké plochy jako 

například parkoviště, nájezdové rampy nebo přístupové chodníky k budovám. 

Výsledkem je pohodlí, bezpečnost a úspora spousty namáhavé a časově náročné 

manuální práce.

Elektrické topné kabely DEVI

Topné kabely DEVIfl ex™ umožňují mimořádnou fl exibilitu při instalaci. Nejčastěji 

nacházejí uplatnění na střechách, ale lze je použít téměř kdekoli.
 

• Tradiční sedlové střechy

• Okapové žlaby a svody

• Lehké ploché střechy

• Všechny druhy šikmých střech

Elektrické topné rohože DEVI

Elektrické topné rohože DEVImat™ se vyznačují mimořádně jednoduchou instalací 

a jsou ideální pro velké plochy. Proto se nejčastěji používají na venkovních plochách.

• Chodníky a dlažba

• Garáže a parkoviště

• Venkovní schodiště

• Šikmé nájezdové rampy

Rohož DEVImat™ pro venkovní plochy

Kabel DEVIfl ex™ pro střechy a okapové žlaby
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Další informace o značce DEVI najdete na 

stránkách www.devi.cz

Praktická regulace

Kontaktujte 
instalačního 

technika již dnes!!

Všechny naše řídicí jednotky používají automatickou aktivaci na základě teploty. 

Pokud se rozhodnete pro moderní inteligentní řídicí jednotku DEVIreg™ 850, 

budete moci rovněž těžit z výhod snímače vzdušné vlhkosti, který zajistí aktivaci 

systému pouze v případě potřeby, čímž Vám ušetří až 80 % energie

Spolupracujte 
s profesionály

Značka DEVI působí na trhu od roku 1942, DEVI je světovou jedničkou v oblasti 

vysoce účinných a spolehlivých elektrických topných systémů pro vnitřní 

i venkovní použití.

Veškeré naše výrobky splňují všechny příslušné mezinárodní bezpečnostní 

a energetické normy a nabízejí až 10 roků záruky.

Dnes jsme světoví lídři na mezinárodním a domácím trhu pro elektrické vytápění. 

Máme prodejní pobočky po celém světě, stejně tak servis a podpůrné sítě, které 

zaručují, že nikdy nejste daleko od odborníků na DEVI sortiment.


