
 

 

ELKA a.s. – slovenský výrobca elektrických olejových panelových radiátorov  

a kúpeľňových rebríkových radiátorov  

 

 Kto sme 

Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca slovenská firma a za dobu nášho pôsobenia na trhu sme získali 

dôveru zákazníkov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V oblasti výroby elektrických olejových 

panelových radiátorov sme nadobudli už množstvo skúseností a našim zákazníkom vieme ponúknuť 

nielen ekologickú formu vykurovania, ale aj cenné rady a odporúčania z oblasti kúrenia elektrinou. 

 

 Čo ponúkame 

Našim zákazníkom ponúkame moderné, tiché a vysoko efektívne spotrebiče, ktoré nielen 

vyhrejú všetky typy interiérov, ale sú šetrné aj k životnému prostrediu. Dôležitá je taktiež 

skutočnosť, že svojou prevádzkou nevysušujú vzduch a nevíria prach a sú tak vhodné aj pre 

alergikov. Vykurovanie elektrickými olejovými radiátormi môže predstavovať prevádzkovo 

najúspornejší spôsob vykurovania, stačí len efektívne regulovať kúrenie a zvoliť vhodnú izoláciu bytu, 

či domu. Nezanedbateľný je tiež fakt, že montáž je jednoduchá a rýchla, čo zaručuje nízke inštalačné 

náklady.  

 

Po zvážení všetkých spomínaných faktorov už skutočne nie je dôvod váhať. Treba si len vybrať ten 

správny radiátor, ktorý rýchlo a efektívne vyhreje Váš domov. 

 

 Naše produkty 

A naozaj je z čoho vyberať. V ponuke máme totiž široký sortiment elektrických olejových panelových 

radiátorov. Zákazník má možnosť výberu medzi radiátormi s jedným alebo dvomi panelmi, ktoré sú 

ovládané elektronickým regulátorom, alebo vyskúšať elektrický olejový panelový radiátor 21K 

DIGI s jednoduchým digitálnym ovládaním. Pre náročnejších zákazníkov máme pripravenú novinku, 

a to digitálny radiátor 21K DIGI Central, pri ktorom sa dá komfortne nastaviť niekoľko vykurovacích 

režimov, medzi ktorými je možné nastaviť aj časovanie. Do nášho produktového portfólia takisto 

patria elektrické kúpeľňové radiátory, ktoré sú ideálnym doplnkom elektrických olejových radiátorov 

ELKA pre malé a na podmienky náročné priestory.  

 

                                        
 
     

Pre viac informácií navštívte prosím našu webovú stránku www.elka.sk , alebo sa s nami osobne 

stretnite v Brne na SHK veľtrhu už v apríli 2012! 


