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OGRZEWANIE PODŁOGOWE DO
TRADYCYJNYCH WYLEWEK

OGRZEWANIE. KLIMATYZACJA. DOBRE SAMOPOCZUCIE.

VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioNop.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE DO MOKRYCH TYNKÓW

Żegnajcie zimne stopy?
Korzystajcie Państwo
Z przytulności mieszkalnej I
cieoła. Z podłogą, która dzięki
ogrzewaniu Podłogowemu
Variotherm jest w zimnych
Porach roku całkowicie
ogrzewana.

SUPER MIESZKANIE.
CIEPŁA PODŁOGA.
Wspaniale jest przytulnie mieszkać. Jak to funkcjonuje? Bardzo
prosto! Z ogrzewaniem podłogowym Variotherm łatwo połączyć
modny wystrój z przytulnym ciepłem. Podłogi kamienne, płytki,
panele czy parkiety staną się ciepłymi powierzchniami, po których
najchętniej chciało by się na boso. A propo: żeby środki pieniężne
nie musiały pokrywać kosztów ogrzewania, wszystkie ogrzewania
podłogowe są energooszczędnymi niskotemperaturowymi
systemami. Wszystkie systemy zostały stworzone tak, aby zasoby
pieniężne nie musiały pokrywać kosztów ogrzewania.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE DO MOKRYCH TYNKÓW

POZOSTAŃCIE PAŃSTWO
NA ZIEMI!
Z KOSZTAMI OGRZEWANIA.

PROSZĘ KOMBINOWAĆ!

WYSTRÓJ A OGRZEWANIE?

Kto decyduje się na ogrzewanie podłogowe Variotherm
myśli gospodarczo. A kto myśli gospodarnie, powinien
połączyć ten niskotemperaturowy system z energooszczędnymi technologiami jak pompy ciepła, kolektory
słoneczne itp. Aby koszty ogrzewania pozostały niskie.

Architekci I dekoratorzy wnętrza kochają ogrzewanie
podłogowe Variotherm ponieważ są one niewidoczne i
łatwo dopasowalne. W zależności od planu budowy lub
wymagań budowlanych można wybrać pomiędzy
czterema rodzajami ogrzewania podłogowego. Z tego
powodu ogrzewania podłogowe Variotherm są również
ogrzewaniami dekoratorów: dopasowują się idealnie do
każdego pomieszczenia.

KAMIEŃ LUB PŁYTKA. CZY JEDNAK PARKIET?
Wszędzie gdzie będą mokre wylewki, może być zastosowane jedno z czterech ogrzewań podłogowych Variotherm. Nie ma żadnej różnicy czy jest to podłoga kamienna, płytki, panele lub parkiet, ponieważ ogrzewania
podłogowe Variotherm dopasowują się idealnie do
warunków budowlanych.

Ogrzewania podłogowe znajdują zastosowanie wszędzie
tam, gdzie grożą komuś zimne stopy: w korytarzach,
kuchniach, łazienkach, biurach, również w pomieszczeniach mieszkalnych z „zimnymi” podłogami.
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TECHNIKA
TYP
MONTAŻ
VarioRast

VarioFix

• folia rustrykalna do pokrycia izolacji z 50mm
rozkładem rustrykalnym 100% recyklingowy granulat,
moc 0,2mm
• szyna k16/100 długość 50mm z możliwością łączenia
i taśmą samoprzylepną na tylnej stronie szyny
• uchwyty mocujące
• rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią
zewnętrzną.

• płyta VarioFix 1000x1000(bez izolacji) do mocowania
rury VarioProFil, jako blokada parowania I jednolita
powierzchnia pokrywająca jak również specjalna
ochrona przed wilgocią
• rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią
zewnętrzną.

Rura VarioProFil 16 x 2 / Alu 0,25
5- warstwowa rura
Tylko w Variotherm: wewnętrzna

optimierte
Wärmeübertragung

aluminiowa rura 0,25mm dzięki temu
ekstremalnie idealna forma a pomimo

100% sauerstoffund wasserdampf-

tego łatwa do zginania. Profilowana

diffusionsdicht

powierzchnia zewnętrzna!

PROSTY MONTAŻ

PRZEPŁYW ENERGII? CAŁA RURA!

Wszystkie ogrzewania podłogowe Variotherm zostały
stworzone nie dla teorii lecz dla praktyki. Dzięki temu
rozkłada się je szybko i łatwo. Każdy ruch jest
przemyślany i wypróbowany. Oszczędza to czas i
pieniądze przy montażu.

Stworzona przez Variotherm rura VarioProFil ma o 15%
większą powierzchnię zewnętrzną niż porównywalne rury.
Dzięki temu optymalizuje się przepływ energii i
dokładność rozłożenia.

Od specjalistów
Dla specjalistów
Ogrzewanie podłogowe
Variotherm łatwo się
rozkłada. Zgadza się
każdy ruch!

VarioNop

VarioRoll (Tackersystem)

• płyty nopp 1000x1000x52mm( grubość izolacji 35/32mm)
Wypustki oddzielają rurę od izolacji tak, że beton otacza
całą rurę.
• rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią
zewnętrzną.

• Izolacja VarioRast rolowany styropian 32/30 mm
(WLG 040). Pokryte specjalną folią z nadrukowaną
siatką do precyzyjnego rozkładania rury oraz
mocniejszego trzymania uchwytów mocujących rurę.
• Tackernadel
• rura VarioProFil 16x2mm/Alu 0,25
5-warstwowa rura łącząca z profilowaną powierzchnią
zewnętrzną.
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• 4 indywidualne systemy z jednej ręki.
• Energooszczędne systemy niskotemperaturowe.
• Idealne w połączeniu z pompami ciepła, kolektorami słonecznymi itp.
• Optymalny przepływ ciepła i dokładność rozłożenia:
nowa Rura VarioProFil ma o 15% większą powierzchnię niż inne porównywalne rury.
• Równomierna temperatura podłogi dzięki dokładnym systemom rozłożenia.
• Prosty i szybki montaż.
• 10 lat gwarancji.

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W FIRMIE VARIOTHERM:
Do suchej zabudowy Variotherm oferuje super cienkie
Ogrzewanie podłogowe VarioKomp o wysokości zabudowy

PARTNERZY FIRMY VARIOTHERM

tylko 20mm.
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