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PRZYJEMNOŚĆ MIMO DUŻYCH POWIERZCHNI SZKLANYCH

OGRZEWANIE. KLIMATYZACJA. DOBRE SAMOPOCZUCIE.

Podłogowy kanał grzewczy. Podłogowy kanał grzewczy mini.

Tak dyskretne a jednak nie
zastąpione!

PODŁOGOWE KANAŁY GRZEWCZE

Kanały grzewcze Variotherm są
cichymi gwiazdami ogrodów
zimowych, werand oraz pomieszczeń
wystawowych. Są montowane wzdłuż
powierzchni szklanych w podłodze,
dlatego są całkowicie dyskretne.

DUŻO ŚWIATŁA.
RÓWNIEŻ DUŻO CIEPŁA.
Kanały grzewcze Variotherm są niezbędne wszędzie tam, Gdzie są
duże powierzchnie szklane. Tam troszczą się o przyjemne, przytulne
ciepło i o izolację zimnych powierzchni szklanych. Kanały grzewcze
Variotherm montowane są w podłodze przy szklanych drzwiach lub
dużych powierzchniach szklanych. Wzdłuż zimnych powierzchni szklanych wytwarzają kurtynę ciepłego powietrza, oddzielając powietrze
pomieszczenia od zimna i w mgnieniu oka zapewniają przytulność.

PODŁOGOWE KANAŁY GRZEWCZE

Duże okna, drzwi I fronty szklane
wpuszczają światło do naszego
domu. Szczególnie w zimie, kiedy
dni są krótkie.

DUŻO SZKŁA OZNACZA NIE MIŁE CZUCIE?
TO JEST JUŻ HISTORIA.
NIE POZWÓLCIE SIĘ WPROWADZAĆ W BŁĄD!

JAK BŁYSKAWICA

Jeżeli przy budowie domu lub lokalu handlowego planują
Państwo przestronne powierzchnie szklane, nie powinno
Państwa nic przed tym powstrzymać. A już na pewno nie
strach przed zimnymi, nieprzytulnymi pomieszczeniami.
Ponieważ z kanałami grzewczymi z pewnością ich nie
będzie. Kanały grzewcze Variotherm ochraniają, nawet
podczas ostrych zim duże, zimne powierzchnie szklane
ciepłym powietrzem wnętrza.

W przeciwieństwie do ogrzewań podłogowych kanały
grzewcze reagują błyskawicznie. Ponieważ kanały grzewcze Variotherm mają element grzewczy zaraz przy
powierzchni szklanej. Kratki zabezpieczające przewodzą
ciepłe powietrze bezpośrednio na powierzchnię szklaną.
W ciągu krótkiego czasu tworzy się kurtyna ciepłego
powietrza, która ochrania przed wpływem zimna.

DYSKRETNY, PRAWIE NIEWIDOCZNY
Ponieważ kanały grzewcze Variotherm są wmontowane w
podłodze, nie zakłócają w żaden sposób indywidualnego
zagospodarowania pomieszczenia. Optycznie widoczne są
tylko ładnie ukształtowane kratki zabezpieczające, które
dostępne są w kolorach standardowych: złotym, srebrnym lub brązowym ( na specjalne zamówienie dostępne
są również inne kolory).

Energooszczędne kanały grzewcze Variotherm możecie
Państwo znaleźć wszędzie: w prywatnych ogrodach zimowych i werandach, w zakładach gastronomicznych,
studiach fitness, pomieszczeniach wystawowych jak
również w biurowcach i budynkach urzędowych.

PODŁOGOWE KANAŁY GRZEWCZE

TECHNIKA
TYP
MONTAŻ

Całkowicie nieskomplikowane
ponieważ kanały grzewcze są
dostarczane gotowe.
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Kanał grzewczy
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kanał podłogowy
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element grzewczy

3

płytka kierująca powietrz

4

krata maskująca

OPATENTOWANA TECHNIKA

PROSTY MONTAŻ

Sercem każdego kanału grzewczego jest wysokiej jakości
rura miedziana. Na nią zostają naciągnięte, specjalnie
uformowane, stworzone przez Variotherm, aluminiowe
lamelki grzewcze. Technologia ta gwarantuje znacznie
wyższą skuteczność i wydajność systemu ogrzewania.
Dzięki temu oszczędzają Państwo energię i koszty
ogrzewania.

Tak zwyczajny I prosty jest montaż podłogowego kanału
grzewczego Variotherm. Kilkoma ruchami i bez wysiłku
instaluje się podłogowy kanał grzewczy Variotherm.

KANAŁ GRZEWCZY BKH1

KANAŁ GRZEWCZY BKH2

Mniejszy kanał grzewczy Variotherm ma szerokość
180mm. Dostępny jest w dwóch różnych wysokościach:
130mm lub „mini” 100mm. Długość mogą Państwo
zamówić dokładnie według Państwa budowlanych
wymagań.

Większy kanał grzewczy ma szerokość 268mm. Jest
dostępny również w dwóch różnych wysokościach:
130mm lub „mini” 100mm. Długość mogą Państwo
zamówić również według Państwa budowlanych
wymagań.
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• Efektywnie chronią powierzchnie szklane przed wpływem zimna
• Forma kratki maskującej kieruje wznoszące się ciepło powietrza bezpośrednio na zimne powierzchnie szklane
• Wytwarzają błyskawicznie kurtynę ciepła wzdłuż zimnych powierzchni szklanych
• Optycznie dyskretne! W żaden sposób nie wpływają na indywidualne wykorzystanie pomieszczenia
• Długość kanału przygotowana jest dokładnie według Państwa wymagań
• Gwarantowany krótki czas dostawy
• 10 lat gwarancji

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W FIRMIE VARIOTHERM
Dla błyskawicznego I nadzwyczaj energooszczędnego
ocieplenia ścian I pomieszczeń Variotherm oferuje listwy

PARTNERZY FIRMY VARIOTHERM

grzewcze.
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