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System elektrycznego ogrzewania pod∆ogowego

Ogrzewanie pod∆ogowe Raychem: uniwersalne, niezawodne i proste w monta†u
Elektryczne ogrzewanie pod∆ogowe Raychem to system, tworzåcy nowy standard ogrzewania pomieszczeµ. Nigdy wcze∂niej na rynku ogrzewania nie by∆o
systemu który by∆by tak niezawodny, uniwersalny i prosty w monta†u jak system ogrzewania pod∆ogowego Raychem.
Pe∆en komfort cieplny, prostotæ i niezawodno∂ç mo†ecie Paµstwo doceniç w
oparciu o ponad 30-letnie do∂wiadczenie Tyco Thermal Controls z instalacjami
w 100 000 budynków, w krajach Skandynawii.
Ogrzewanie pod∆ogowe Raychem: nowy produkt, dajåcy ogromne mo†liwo∂ci

Kto z nas nie lubi chodziç boso, w domu, ... po ciep∆ej pod∆odze? Podarujcie
swoim klientom tå przyjemno∂ç oferujåc nowy standard ogrzewania pomieszczeµ.
Zwyk∆e grzejniki ogrzewajå omywajåce je powietrze, które nastæpnie przemiesza siæ w kierunku sufitu a pod∆oga pozostaje zimna. Ogrzewanie pod∆ogowe
Raychem bardzo równomiernie rozprowadza ciep∆o w pomieszczeniach i na
dodatek czyni pod∆ogæ najcieplejszym miejscem, dok∆adnie tak jak jest to
potrzebne. Ogrzewanie pod∆ogowe Raychem zapobiega równie† powstawaniu
zimnych fragmentów pomieszczeµ.
Ogrzewanie pod∆ogowe Raychem nadajæ siæ równie† idealnie jako uzupe∆nienie
istniejåcej instalacji grzewczej podnoszåc komfort cieplny.
Niezawodno∂ç: potrójna gwarancja
Na naszym systemie mo†na polegaç, gdy† posiada udokumentowanå jako∂ç i
wieloletniå trwa∆o∂ç.
1. 12 lat gwarancji w przypadku jakichkolwiek defektów: naprawimy lub
wymienimy uszkodzony przewód grzejny.
2. Brak pola elektrycznego i pomijalne pole magnetyczne, du†o ni†sze ni†
marginalne za∆o†one warto∂ci bædåce przedmiotem wielu dyskusji. Innymi
s∆owy nasza gwarancja oznacza bezpieczeµstwo dla Ciebie i Twoich
klientów.
3. Nie u†ywamy PVC – produkty Raychem nie zawierajå PVC, dziæki czemu
dbamy o ∂rodowisko naturalne.
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T2Red: samoregulujåcy przewód grzejny
P¬ytki/tworzywo sztuczne/
drewno lub laminat

Warstwa
wyrøwnawcza
lub klejowa

Mocowanie

Warstwa kleju

Izolacja przeciwwilgociowa

• Odpowiednio dostosowuje swojå
moc grzewczå uwzglædniajåc inne
Ωród∆a ciep∆a
• Sprawia, †e mokra pod∆oga wysycha szybciej.
• Nie wystæpuje ryzyko przegrzania.
• Mo†e byç uk∆adany na ka†dym
rodzaju pod∆o†a (tworzywo sztuczne, beton, drewno, wyk∆adzina) –
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.
• D∆ugo∂ç mo†e byç dostosowywana
do wielko∂ci ka†dego pomieszczenia.

Warstwa
wype¬niejåca
Warstwa gruntu
T2Red

Warstwa
cementu
Warstwa
gruntu

Izolacja przeciwwilgociowa
do mokrych pomieszczeµ

Izolowane pod¬o†e: beton,
drewno lub tworzywo sztuczne

System T2Reflecta z T2Red: wysoka efektywno∂ç energetyczna
Drewno/laminat/
tworzywo sztuczne

P¬ytki

P¬yty T2Reflecta

Podk¬ad

• Zapewnia dodatkowå oszczædno∂ç
energii rzædu 20% lub wiæcej.
• System T2Reflecta sk∆ada siæ z
przewodów grzejnych T2Red oraz z
rowkowanych p∆yt T2Reflecta – tworzåcych warstwæ izolacji pokrytå
aluminium.
• System T2Reflecta jest najlepszym
rozwiåzaniem przy pod∆ogach
pokrytych drewnem bådΩ panelami
w suchych pomieszczeniach.
• Mo†e byç dostosowany do ka†dej
wielko∂ci pomieszczenia i montowany na wiækszo∂ci pod∆o†y.
• Samoistnie dostosowuje swojå moc
grzewczå.

Klej T2Reflecta
Izolowane pod¬o†e:
beton, drewno, tworzywo
sztuczne

Przewød T2Red
Rowki na przewød
grzejny

T2QuickNet: idealne rozwiåzanie przy renowacjach
Warstwa wodoodporna
wymagana w wilgotnych pomieszczeniach
oraz grunt

Warstwa wodoszczelna w wilgotnych
miejscach

P¬ytki
Klej do p¬ytek

Klej do p¬ytek

Izolowane pod¬o†e:
beton, drewno lub
tworzywo sztuczne

Warstwa
wype¬niajåca
T2QuickNet

Warstwa gruntu

• Cienka mata T2QuickNet jest
ideal nym rozwiåzaniem przy
renowacjach – szczególnie przy
pod∆ogach z p∆ytek ceramicznych.
Bardzo cienka (3 mm) mata jest
uk∆adana bezpo∂rednio w warstwie
wype∆niajåcej.
• Mo†e byç uk∆adana na ka†dym rodzaju pod∆o†a, które jest w∆a∂ciwie
izolowane i odpowiada stosownym
przepisom budowlanym.
• Maty T2QuickNet wystæpujå w
dwóch wersjach: popularnej
90 W/m2 i 160 W/m2 gdy wymagana
jest wiæksza moc grzewcza.

