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Kisan Comfort

Dbasz o zdrowie i dobrą kondycję swoją oraz swojej rodziny?
Pomimo sporych sum wydawanych na ogrzewanie wcale nie czujesz się komfortowo?
Dbasz o doskonały wystrój swoich wnętrz i masz już dość niepraktycznych, wielkich
i mało estetycznych kaloryferów, które ciągle musisz czymś zasłaniać?

Pozbądź się kłopotu!

Nadszedł czas na prawdziwą rewolucję w systemach
grzewczych – System Kisan Comfort!
Budujesz, a może remontujesz? Masz mieszkanie
w centrum albo duży dom za miastem? To nieistotne!
Teraz możesz podarować sobie i swojej rodzinie
komfort i nową technologię, która zadowoli każdego.

Kisan Comfort

Komfort na ka˝dej płaszczyênie!
Twój dom to nie tylko Twoja wizytówka. To miejsce, gdzie odpoczywasz
i ładujesz swoje wewnętrzne akumulatory. Odzwierciedla Twój styl.
Daje poczucie bezpieczeństwa. To azyl, w którym zarówno Ty, jak

i Twoja rodzina powinniście czuć się naprawdę komfortowo. Na każdej

płaszczyźnie. Dlatego Kisan Comfort to doskonałe rozwiązanie ogrzewania
płaszczyznowego, dzięki któremu klimat Twoich wnętrz będzie zawsze
idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.

Jak działa Kisan Comfort?
Na pewno słyszałeś o ogrzewaniu
podłogowym. To bardzo wygodna
i znacznie zdrowsza od kaloryfera opcja
uzyskiwania optymalnej temperatury wnętrza.
Teraz dzięki zaawansowanej technologii możesz
wykorzystywać do ogrzewania również ściany
swoich pokoi. Takie rozwiązanie świetnie
nadaje się do niemal każdego rodzaju
mieszkania i domu.

Poznaj nowe, rewolucyjne systemy
ogrzewania płaszczyznowego:
comfortwall

comfortwall

i

comfortfloor

Ogrzewanie podłogowe i ścienne
Kisan Comfort to nowoczesne systemy
tzw. ogrzewania płaszczyznowego
niskotemperaturowego. Oznacza to,
że po zainstalowaniu systemu uzyskamy
dużą, jednolitą płaszczyznę (w tym przypadku
podłogę lub ścianę), która równomiernie
oddaje ciepło do pomieszczenia. Instalacja
polega na umieszczeniu elementów grzejnych
pod warstwą wykończeniową w ścianie lub
podłodze. To specjalne rurki wielowarstwowe,
przez które przepływa woda o temperaturze
40-55°C, nagrzewając naszą płaszczyznę
oraz wnętrze do optymalnej temperatury.

cieplny
Prawie połowę życia spędzasz w ogrzewanych
pomieszczeniach. Badania wykazały, że człowiek
najlepiej funkcjonuje w odczuwalnej temperaturze 20°C,
nieruchomym powietrzu i normalnej wilgotności
względnej. Jeśli masz w domu kaloryfery, uzyskanie tych
parametrów jest dla Ciebie prawie niemożliwe. A latem?
Czy nie masz już dość upałów? Na szczęście z pomocą
nowoczesnej technologii możesz to zmienić! Poznaj ją,
bo od odpowiedniej temperatury zależy nie tylko Twoje
dobre samopoczucie, ale też zdolności manualne,
intelektualne, kondycja ﬁzyczna i psychiczna,
a w efekcie jakość odpoczynku i wydajność pracy!
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System Kisan Comfort umożliwia uzyskanie
optymalnej temperatury w pomieszczeniu
przy zachowaniu idealnych warunków,

w których nasz organizm dobrze się czuje
i sprawnie funkcjonuje. Zapewnia

utrzymanie stałej wilgotności i odpowiedniej
jonizacji powietrza, a także równomiernego
rozkładu temperatury w pomieszczeniu,

zarówno przy podłodze, jak i na wysokości
głowy. Ogrzewanie ścienne może w całości

pokrywać zapotrzebowanie ciepła dla domu,
może też współpracować z ogrzewaniem

podłogowym. Doskonale działa na nasz czuły
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układ termoregulacji, który ma zapewnić
utrzymanie jednolitej temperatury ciała
i dobre samopoczucie.

System Kisan Comfort dba o Twój komfort
przez cały rok – także latem, optymalnie
schładzając powietrze.

0,1
proﬁl idealny

ogrzewanie podłogowe

grzejniki konwekcyjne usytuowane na ścianach wewnętrznych
ogrzewanie powietrzne

grzejniki konwekcyjne usytuowane na ścianach zewnętrznych

aran˝acyjny
Twoje mieszkanie jest odzwierciedleniem
Twojego stylu.
Nieważne czy lubisz surowy, nowoczesny design,
eklektyczne wnętrza w stylu kolonialnym, modne art déco
czy funkcjonalne aranżacje rodem ze Skandynawii. Twoje
wnętrza są prawie idealne! Prawie, bo jest jeden szczegół,
który do niczego nie pasuje – wielki, biały kaloryfer,
którego w żaden sposób nie da się zasłonić… Mamy
naprawdę dobrą wiadomość! Czas szpecących wnętrza
grzejników właśnie się skończył. Nastała zupełnie nowa era
– systemów Kisan Comfort.

Pierwszą i zasadniczą przewagą niezawodnego systemu
ﬁrmy Kisan jest nieograniczona wolność aranżacyjna.
Koniec ze szpecącymi, wszechobecnymi rurami,
na których zbiera się kurz. Koniec niepraktycznych
i nieestetycznych złodziei przestrzeni, które zamiast
grzać – straszą. System Kisan Comfort jest całkowicie
niewidoczny. Wszystkie elementy grzewcze są ukryte
pod warstwą wykończeniową w ścianie lub w podłodze.
Jedynym zewnętrznym elementem systemu jest estetyczny
termostat służący do regulacji temperatury
w pomieszczeniu. Z systemem Kisan Comfort klimat
Twojego domu jest całkowicie w Twoich rękach.

w zdrowym domu
Próbowałeś kiedyś dokładnie wyczyścić
zakamarki grzejników?
To siedlisko kurzu, roztoczy insektów…
Tym bardziej kłopotliwe, jeśli ktoś z domowników cierpi
na alergię. Zimą na różne sposoby starasz się nawilżyć
wysuszone tradycyjnym ogrzewaniem powietrze.
Czy wiesz, że nie musisz więcej tego robić?
Wystarczy, że zdecydujesz się na Kisan Comfort!

Teraz alergicy nareszcie będą mogli odetchnąć z ulgą.
Przede wszystkim dlatego, że nowy system zmniejsza ilość
kurzu unoszącego się w powietrzu. Podobnie jak promienie
słoneczne, które grzeją, nie powodując zawirowań

powietrza, tak system Kisan Comfort 70% ciepła przekazuje
na drodze promieniowania. Powietrze, a wraz z nim alergeny
nie unoszą się ku górze. Dodatkowo nowy system Kisan
w znacznej mierze ułatwia sprzątanie i usuwanie kurzu,
a kłopotliwe zakamarki w grzejnikach to przeszłość.
Dla naszego zdrowia ważna jest również świeżość
i odpowiednia jonizacja powietrza. Przesuszone powietrze
w pomieszczeniach jest w naszym klimacie źródłem
przeziębień. Niszczy meble, rośliny i jest niekorzystne
dla naszych czworonożnych pupili. Z systemem
Kisan Comfort unikniemy problemu suchego powietrza
dzięki zachowaniu stałej, naturalnej jonizacji i równomiernego
rozkładu temperatury w pomieszczeniach. Dzięki temu
powietrze w naszym domu będzie chłodniejsze, wilgotniejsze
i przede wszystkim zdrowsze.

System Kisan Comfort zwiększa bezpieczeństwo,
izolację akustyczną i komfort zdrowotny.
Odpowiednio zaprojektowana i wykonana
instalacja ogrzewania płaszczyznowego pomaga
w zapobieganiu chorobom alergicznym,
np. egzemie, zapaleniu zatok czy astmie, a także jest
zalecana osobom z chorobami serca i krążenia.

ekonomiczny
Pomimo wielu prób nie udaje Ci się osiągnąć komfortu
cieplnego swoich wnętrz, a jedyne, co naprawdę podnosi
temperaturę w Twoim domu, to rachunki za ogrzewanie?
Już najwyższy czas obniżyć koszty zużywanej energii
z ekonomicznym systemem Kisan Comfort.
Jak to możliwe?

Instalacja podłogowa Kisan Comfort to system
niskotemperaturowy, który już przy temperaturze 18-19ºC
stwarza identyczny komfort cieplny, jak w pomieszczeniach
o temperaturze 20ºC z instalacją ogrzewania grzejnikowego.
Dla użytkownika oznacza to ok. 10-12% oszczędności

energii. Ogrzewanie ścienne Kisan Comfort sprawia,
że optymalna temperatura powietrza w pomieszczeniu
może wynosić od 15°C do 18°C przy temperaturze ścian
w przedziale od 20°C do 35°C, co daje oszczędność nawet
do 30% energii w porównaniu z używanym dotychczas
centralnym ogrzewaniem.
Do zasilania ogrzewania podłogowego wystarcza woda
grzewcza o temperaturze ok. 40-55°C, dlatego Kisan
Comfort doskonale nadaje się do ogrzewania za pomocą
ekonomicznych źródeł energii, takich jak: pompa ciepła,
kocioł kondensacyjny czy kolektory słoneczne.

to jakoÊç i 10 lat gwarancji
Zależy nam na zapewnieniu komfortu naszym
Klientom. Dla nich liczy się przede wszystkim
doskonały efekt. Dlatego proponujemy gotowe
rozwiązanie grzewcze dopasowane do
konkretnych potrzeb i przygotowane dla
określonych wnętrz. Przychodząc do nas,
otrzymasz w pełni opracowaną, nowoczesną
technologię, wraz z dokumentacją techniczną,
idealnie dopasowaną do Twojego domu,
która będzie pracować dla Ciebie
przez kolejne 50 lat.
Taki jest właśnie Kisan Comfort..
Tworząc rewolucyjny system oparty na
najlepszych europejskich standardach,
skorzystaliśmy ze swoich ponad 20-letnich
doświadczeń na rynku.

Elementy naszego systemu zostały dobrane
ze szczególną troską o ich najwyższą jakość
i niezawodność. Pochodzą od najlepszych
Polskich i zagranicznych producentów.
Skutkuje to możliwością objęcia 10-letnią
gwarancją zarówno całej instalacji
Kisan Comfort jak i poszczególnych
jej elementów.

10 lat
gwarancji

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami:
ul. Gen. Okulickiego 19
05-500 Piaseczno
(+22) 701 71 30
www.kisan.pl

