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INDYWIDUALNE OGRZEWANIE

OGRZEWANIE. KLIMATYZACJA. DOBRE SAMOPOCZUCIE.

Listwy grzewcze Classic. Listwy grzewcze Delta.

OGREVALNE LETVE DELTA I CLASSIC

Wznieście się Państwo!
Do pięknego mieszkania!
Przypodłogowe listwy grzewcze
Variotherm są optymalnym
rozwiązaniem. Jako indywidualny
system niskotemperaturowy
nadają się one idealnie do nowych
i starych budynków.

SZCZUPŁA LINIA.
PIĘKNY REZULTAT.
„Szczupłe” przypodłogowe listwy grzewcze Variotherm nadają się
idealnie dla pięknego mieszkania. Przypodłogowe listwy grzewcze
Delta dostępne są w ponad 200 kolorach a przypodłogowe listwy
grzewcze Classic mogą Państwo dowolnie zabudować.
Imponująca jest ich niezwykła wydajność. Błyskawicznie
wytwarzają wzdłuż zimnych ścian welon ciepłego powietrza. Jest
to warunek dla przyjemnego samopoczucia.

HEIZLEISTEN DELTA I CLASSIC

Czy kochają Państwo indywidualność?
Jeśli tak, to na pewno przypadną
Państwu do gustu/serca indywidualne
zastosowania przypodłogowych listew
grzewczych.

ZASTOSOWANIE.
ZAWSZE I WSZĘDZIE.
CZYSTA SPRAWA PRZY POWIERZCHNIACH
SZKLANYCH
Czy duże powierzchnie szklane muszą być w zimie zimne?
Oczywiście że nie! Szczupłe przypodłogowe listwy
grzewcze Variotherm montowane są w podstawowym
obrębie powierzchni szklanych. Jako prawdziwe artystki
przemiany są prawie niewidoczne. Troszczą się one o
przytulny klimat pomieszczenia i zapobiegają, przy
ujemnych temperaturach zewnętrznych, parowaniu szyb.

DYSKRETNY JAK LOKAJ
Przypodłogowe listwy grzewcze Variotherm są idealne przy
renowacji jak i przy nowych budynkach. Dyskretny wygląd,
subtelna optyka i skromne wymagania. Ostatnia zaleta
odnosi się do zużycia energii. Jako systemy niskotemperaturowe, które są zasilane niewielkimi ilościami ciepłej
wody, pomagają w oszczędnościach kosztów ogrzewania.
Co w dzisiejszych czasach jest prawdziwą zaletą…

PRZYTULNE JAK SŁOŃCE
Ciepło słoneczne odczuwane jest jako szczególne
przytulne, ponieważ chodzi tu o ciepło promieniowania.
Ciepło promieniowania oddawane jest także przez ciepłe
ściany. Ściany, które są rozgrzewane przez nasza przypodłogowe listwy grzewcze. Ponieważ przypodłogowe listwy
grzewcze Variotherm wytwarzają błyskawicznie welon
ciepłego powietrza wzdłuż zimnych ścian.

Dzięki temu zostaje odcięte zimno. W dalszym
rezultacie rozgrzewają się ściany i można delektować się
błogie uczucie ciepła promieniowania. Czy w rozbudowanym poddaszu, w pomieszczeniach konferencyjnych, w
gospodach, w klasach szkolnych czy w pokojach mieszkalnych: przypodłogowe listwy grzewcze Variotherm Delta i
Classic troszczą się zawsze i wszędzie o przytulne ciepło.

OGREVALNE LETVE DELTA I CLASSIC

Ciach prach! To idzie szybko!
Przytulność nie da się już
chyba prościej zainstalować.
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40 mm
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IIa

40 mm

87 mm
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OPATENTOWANA TECHNIKA

PROSTY MONTAŻ

Przypodłogowe listwy grzewcze Variotherm reagują
błyskawicznie, ponieważ – w porównaniu z wszystkimi
innymi ogrzewaniami wodnymi – są zasilane najmniejszą
ilością wody. W połączeniu z zasilaniem niskotemperaturowym pozwalają zaoszczędzić energię! Nasze
przypodłogowe listwy grzewcze są idealne do zimnych ścian
i dużych powierzchni szklanych. Indywidualność to u nas
priorytet. Dostępne są dwa wykonania listew grzewczych.

Tak łatwy jest montaż przypodłogowych listew grzewczych Variotherm! Kilkoma ruchami ręki i bez większego
wysiłku dają się one zainstalować zarówno w nowych jak i
starych budynkach.

PRZYPODŁOGOWA LISTWA GRZEWCZA
CLASSIC
Nie obudowane elementy grzewcze z uchwytami. Mogą
być one dowolnie wbudowane i indywidualnie obudowane
(np. drewnem).

Jak zimna ściana staje się
ścianą z ciepłem promieniowania:

PRZYPODŁOGOWA LISTWA GRZEWCZA
DELTA

Te obrazki w podczerwieni
dokumentują szybkie działanie naszych przypodłogowych
listew grzewczych. W ciągu
kilku minut zostaje zbudowany welon ciepłego powietrza.
Blokuje on zimno i rozgrzewa
ścianę.

Elementy grzewcze z uchwytami, które wyposażone są w
proszkowo lakierowane metalowe obudowy. Do Państwa
dyspozycji jest ponad 200 kolorów obudowy.
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Obudowa np. drewniana
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• Błyskawicznie działający wodny system grzewczy
• Wyjątkowo energooszczędne!
• Ekstremalnie indywidualne
• Wzdłuż zimnej ściany wytwarzany jest welon ciepłego powietrza
• Dopływ zimnego powietrza od powierzchni szklanych zostaje zatrzymany
• Zwalczają wilgotność i zapobiegają powstawaniu pleśni na ścianach
• 10 lat gwarancji

DOSTĘPNE RÓWNIEŻ W FIRMIE VARIOTHERM
Dla wydajnego zapobieganiu dopływu zimna
przy dużych powierzchniach szklanych oferuje

PARTNERZY FIRMY VARIOTHERM

Variotherm podłogowe kanały grzewcze.
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