
Karbonové 
vyhřívání 
sedadel 

10 nastavitelných úrovní vyhřívání!

První v České republice!

Nejmodernější na trhu!

Původní Japonské Toray 3K karbonové vlákno.  je továrenským 

dodavatelem a vývojovým partnerem pro automobilovou značku Mercedes.

•  Karbonovému vláknu nehrozí poškození, nedeformuje textilní čalounění sedačky.

•  Topné články mají extrémně dlouhou životnost, nejsou tuhé tím páde nehrozí 

    jejich přetržení.

•  Univerzální, vhodní pro instalaci téměř do každého typu vozidla. Snadné  

    tvarování pomocí nůžek.

•  Doba ohřevu 2-3minuty. Teplotní rozmezí 35° C až 70° C.

TORAY



Karbonové vyhřívání sedadel 

I-1 Dvou úrovňové vyhřívání
Karbonové vyhřívání sedadel, instalace pod textilní čalounění 

opěradlové a sedací části sedadla.

Průměr otvoru 20 mm

Lepící pásky po obou 
stranách slouží k uchycení.

Dvou úrovňové.

Ovládací tlačítko
HIGH – LOW – OFF.

Kontrola teploty 
termostatem.

Určeno pro 1 sedadlo 
s vyhříváním v opěradlové a sedací 
části sedadla.



Karbonové vyhřívání sedadel 

I-5 Deseti úrovňové vyhřívání
Karbonové vyhřívání sedadel, instalace pod textilní 

čalounění opěradlové a sedací části sedadla.
Univerzální, kompatibilní téměř s každým typem vozidla.

Kontrola teploty od 35° C až 70° C 
v 10-ti krocích za pomoci otočného
kolečka.

Určeno pro 1 sedadlo s vyhříváním 
v opěradlové a sedací části 
sedadla.

Lepící pásky po obou 
stranách slouží k uchycení.

10 nastavitelných 
úrovní vyhřívání.



Karbonové vyhřívání sedadel 

I-VW Deseti úrovňové vyhřívání
Karbonové vyhřívání sedadel, instalace pod textilní čalounění 

opěradlové a sedací části sedadla.
Univerzální, kompatibilní téměř s každým typem vozidla.

Kontrola teploty od 35° C až 70° C 
v 10-ti krocích za pomoci otočného
kolečka.

Určeno pro 1 sedadlo s vyhříváním 
v opěradlové a sedací části sedadla.

Lepící pásky po obou 
stranách slouží k uchycení.

Specifikováno 
pro Volkswagen.

10 nastavitelných úrovní 
vyhřívání.



Karbonové vyhřívání sedadel 

Kontrola teploty od 35° C 
až 70° C.

Určeno pro 2 sedadla 
s vyhříváním v opěradlové 
a sedací části sedadla.

Lepící pásky po obou 
stranách slouží k uchycení.

10 nastavitelných 
úrovní vyhřívání.

Z jednoho ovladače 
můžeme ovládat dvě 
sedadla!

I-11 Deseti úrovňové Dual vyhřívání
Karbonové vyhřívání sedadel, instalace pod textilní čalounění 

opěradlové a sedací části sedadla.
Univerzální, kompatibilní téměř s každým typem vozidla.



Karbonové vyhřívání sedadel 

Lepící pásky po obou 
stranách slouží k uchycení.

Dvou úrovňové.

Ovládací tlačítko
HIGH – LOW – OFF.

Kontrola teploty 
termostatem.

Určeno pro 1 sedadlo               
s vyhříváním pro sedací část.

Dvou úrovňové vyhřívání pro motorky
Karbonové vyhřívání sedadel, instalace 

pod čalounění sedací části sedadla.
Univerzální, kompatibilní téměř s každým typem motorky.

Průměr otvoru 20 mm


