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žiemą gyvensite be rūpesčių!

DEVITM efektyvi ledo ir sniego 
 tirpinimo sistema išlaisvins Jus 
nuo pavojingų kabančių varveklių, 
slidžių takų, užšalusių vamzdynų, 
sugadintų stogų.

Pasiruoškime žiemai... 
su DEVI™ elektrinio šildymo sistema



Žiemą nuolat  keičiasi oro sąlygos, todėl mums gana dažnai 
iškyla daug nepatogumų  ir pavojų...

•  užšąla vamzdžiai
•  sunku išvažiuoti  iš garažo
•  nuo namų stogų kabo ilgi pavojų 

keliantys varvekliai                                                                       
•  takai pasidengia ledu... 

Tai kartojasi kiekvieną žiemą, jei 
tinkamai tam nepasiruošiame.
DEVI™ elektrinio šildymo sistema 
padeda išvengti visų šių problemų.  

Su DEVI™ elektrinio šildymo sistema
Jūsų namai džiugins visada



DEVI™ elektrinio šildymo sistema 
įsijungia automatiškai ir apsaugo Jus 
nuo galimų rūpesčių

Automatinis  reguliavimas – nereikia nuolatos rūpintis,  kada ir kaip įjungti 
ar išjungti šildymą. Tai ypač svarbu, kai esate išvykę.

DEVI™ ledo ir sniego tirpinimo sistemą reguliuoja protingi termostatai.  
Reaguodami į temperatūros ir drėgmės pokyčius jie automatiškai įjungia 
arba išjungia šildymą*. 

Garantuojame – šildymas bus įjungtas tiktai tada, kada reikia.  
Jūsų elektros sąnaudos sumažės ir mokėsite žymiai mažiau. 

Instaliavus DEVI™ elektrinio 
šildymo sistemą 

• Išvengiate nuolatinio mechaninio 
ledo ir sniego valymo 

• Stogai, latakai ir lietvamzdžiai lieka 
neapledėję 

• Nebėra varveklių susidarymo rizikos 

• Nesusidaro pavojingų ledo ir sniego 
sluoksnių ant stogo 

• Vanduo be kliūčių teka vamzdynu

• Nebelieka vandentiekio  vamzdžių 
įtrūkimo grėsmės

• Nebėra pastato sugadinimo pavojaus 

* Gamykloje įdiegta termostatų valdymo programa nustatyta pagal mūsų klimato sąlygas.
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•	 Saugumą: DEVI™ apsaugo nuo visų pavojų dėl susidariusio ledo 
ir sniego. 

•	 Apsaugą	nuo	papildomų	investicijų: sugadinti latakai, trūkę 
 vandentiekio vamzdžiai ir t.t. – visa tai jums neberūpės. 

•	 Pinigų	taupymą: Protingos  DEVI™ technologijos apsaugos nuo ledo 
ir sniego su mažomis eksploatacinėmis išlaidomis.

•	 Patogumą:  Išvengsite nereikalingų rūpesčių žiemos metu – sniego 
 valymo nuo stogų ir takų, barstymo smėliu ar druska ir pan. 

•	 Ekologiškumą: DEVI™ produktai gaminami iš ekologiškų medžiagų, 
taupo energiją, saugo aplinką.

Leiskite mums pasirūpinti Jumis. Mes parinksime Jums  patį 
efektyviausią ir ekonomiškiausią sprendimą ir rekomenduosime 
profesionalų montuotoją.

DEVI™ elektrinio šildymo sistema užtikrina

DEVI™ šildymo 
kabeliams ir 
kilimėliams 
suteikiame net 
10 metų garantiją! 


