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STĚNOVÉ VYTÁPĚNÍ SE STĚRKOU. TOPENÍ A CHLAZENÍ.
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Systém stěnového vytápění se stěrkou EasyFlexWall a SystémWall.

www.variotop.cz

VIDEO

.

Vytápění a chlazení v jednom
systému. Neviditelné. Tiché.
Energeticky úsporné. Příjemné teplo
jako ze slunce !

TŘI.
GENIÁLNÍ.
VLASTNOSTI.
OS VĚDČENÝ PRODU K T.
Systém EasyFlexWall a SystémWall byly
vyvinuty firmou Variotherm mezi prvními
výrobky již před 25 lety. Tyto produkty byly již
použity v mnoha tisících instalací.

ÚT ULNÁ S T ĚNA .
Variotherm EasyFlexWall a SystémWall
kombinují vytápění a chlazení v jednom
systému. V chladném počasí se člověk cítí
jako u kachlových kamen díky příjemnému
sálavému teplu.Naopak v horkých dnech je v
místnosti pomocí oběhu studené vody v
trubkách příjemná teplota. Vše je skryté pod
omítkou. Vše co cítíš je příjemný pocit.

FLEXIBILNÍ S T ĚNA .
EasyFlexWall a SystémWall, jsou
instalovány pod omítkou bez omezení
rozměrem místnosti a má velmi
rychlou odezvu na požadavek topení
nebo chlazení.
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Stěnové vytápění a chlazení se stěrkou.

Vš u de ú sp o r a e ne rgi í .
Firma Variotherm je považována za jednoho z předních průkopníků v
Evropě v oblasti plošného vytápění a chlazení. Energetický úsporný
nízkoteplotní systém byl promyšlený do posledního detailu a byl testován
na mnoha instalacích v Norsku a jižním Španělsku.

EASYFLEXWALL, součást útulného posezení

IDE ÁL NÍ V KOMBINACI.

F L EX I BI L NÍ DESI G N .

Šetrné k životnímu prostředí. EasyFlexWall a SystémWall jsou
mimořádně efektivní nízkoteplotní systémy, které se ideálně
doplňují s energeticky úspornými technologiemi jako jsou
tepelná čerpadla, solární systémy nebo kotli na biomasu.

Veškeré dostupné plochy mohou být
využity k vytvoření teplé stěny nebo
útulného rohu, kde můžete pracovat
nebo odpočívat.

VELKÉ PLOCHY - SYSTÉM WALL

Stěnové vytápění a chlazení se stěrkou.

NEKONEČNÉ MNOŽSTVÍ
MOŽNOSTÍ.

Topení nebo chlazení, pokoje
jsou celý rok udržovány na
příjemnou teplotu.
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Ideální pro obývací
pokoje, koupelny,
kanceláře, veřejné
budovy, obchody, hotely,
restaurace i mateřské
školky.
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Ať velká nebo malá plocha, vše
lze efektivně využít.

Díky promyšlenému
montážnímu postupu je
systém nainstalován s
neuvěřitelnou rychlostí.

Zavěšení obrázků ? Trubky
lze snadno nalézt pomocí
termofólie nebo vyhledávače
trubek.

Pokojové termostaty řady PIANO
zaručují rychlou a jednoduchou
regulaci teploty v pokoji.

VŠE CO POTŘEBUJETE.

Všechny rozdělovače
Variotherm topení/chlazení
jsou před dodáním
zkompletovány a tlakově
odzkoušeny.

Stěnové vytápění a chlazení se stěrkou .

VarioProFile trubka 16 x 2 Laser
a VarioProFile trubka 11.6 x 1.5 Laser s
profilovaným povrchem pro optimální
přenos tepla.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI. TYPY. DETAILY.
EASYFLEX WALL VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ
Systém EasyFlexWall je charakterizován svým tenkým designem s roztečí trubek od 77
mm do 115 mm jako vysoce výkonné topení nebo chlazení zdi. Instalace je jednoduchá s
možností vytvoření jednoduchých i složitých obrazců. Malé i velké plochy mohou hřát i
chladit.

SYSTÉM WALL VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ
S perfektní kombinací jednotlivých komponentů lze dosáhnout optimálního vytápění
nebo chlazení s maximální úsporou energií. Systém WALL byl testován a schválen
Rakouským institutem pro zdravé a ekologické budovy. V horkých dnech efektivně a
tiše chladí na rozdíl od konvenčních přetlakových systémů a bez zdravotní zátěže
pro alergiky.

Systém EasyFlex wall topení/chlazení typ EWHK77 a EWHK115
Vysoce výkonné stěnové vytápění / chlazení má hloubku pouze
17 mm.

EasyFlexWall

1 VarioBar 11.6/77
2 Upevnění pomocí kotvícího šroubu
3 VarioProFile trubka11.6 x 1.5 Laser
4 Sádrová omítka (provádí zákazník)
5 Omítka (provádí zákazník)
6 Keramický obklad (provádí zákazník)

77 mm

77 mm
115 mm

17 mm

10 mm

17 mm

10 mm

17 mm

VarioProFil-Rohr 16 x 2 und 11,6 x 1,5 Laser

VARIOPROFILE TRUBKA 16 x 2 a11.6 x 1.5 LASER
Zvýšená tepelná odolnost PE-RT s profilovaným
povrchem Adhézní vrstva
Homogenní laserem svařované hliníkové potrubí
Adhézní vrstva
Zvýšená tepelná odolnost, polyethylen (PE-RT)

Optimální přenos tepla s teplonosnou plochou o 15 % větší oproti trubkám stejného
průměru Prvotřídní přilnavost k omítce
10 - ti letá záruka s certifikátem kvality
Lehce ohebná
Extremně tvarově stabilní
100 % kyslíková bariéra

KOMPONENTY. NÁSTROJE.
1 VarioBar
2 Přípravek pro ohyb trubky11.6/77 | 11.6/115 | 16/100
3 Ekologická omítka s plastifikátorem
4 Nástroj pro kalibraci a sražení hran

Systém Wall

Systém stěnového topení /
chlazení SWHC2 a SWHC3 typ
Výška systému 21 mm

100 mm

21 mm

10 mm
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VarioBar 16/100
Upevnění pomocí kotvícího šroubu
VarioProFile trubka 16 x 2 Laser
Ekologická omítka s plastifikátorem SWHC2
Sádrová omítka (provádí zákazník)
Finální omítka (provádí zákazník)

Stěnové vytápění a chlazení se stěrkou.

VÝHOD

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE.
PO DK L A D.
Cihla, pórobeton, hliněné omítky – vše je
možné. VarioBars jsou připevněny ke zdi. Díky
speciálně navržené techologii, lze rozšířit
VarioBars libovolně.

INS T ALACE VARIOPRO F I L E TRU BK Y .
Trubky VarioProfile 16 x 2 Laser a 11.6 x 1.5 Laser
jsou vyvinuty firmou Variotherm, jsou flexibilní,
vícevrstvé, snadno ohýbatelné a mají stabilní tvar.Při
využití navijáku trubky práci zvládne jeden
montážník.Trubku VarioProFile jednoduše zacvaknete
do VarioBars.

FINÁ L NÍ I NSTA L A C E.
Aplikovat ekologickou omítku Variotherm
EcoHeatingPlaster lze ručně nebo strojně. Profilovaný
tvar trubky zaručuje optimální přilnutí omítky a tím i
přenos tepla. Obecně může být omítka použita pro topení i
chlazení.
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Naviják trubky

Stěnové vytápění a chlazení se stěrkou .
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SILNÉ A ZARUČENÉ ARGUMENTY.
Osvědčený systém topení / chlazení pod omítku
Energeticky úsporný nízkoteplotní systém
Tichý provoz ve srovnání s přetlakovými systémy, úleva pro alergiky
Profilovaná trubka VarioProFile 16 x 2 Laser o15 % větší přenos teple než u trubky
klasické stejného průměru, optimální přenos tepla díky profilované trubce
Nízký profil
Excelentní poměr cena / výkon
Systému Wall byla udělena pečeť kvality IBO Rakouského institutu pro zdravé a ekologické
budovy, záruka 10 let

Modulové podlahové
vytápění pro suchou
výstavbu.
20 mm.

Systémy
podlahového
vytápění se stěrkou.

Modulové stropní
chlazení a vytápění.

VÁŠ VARIOTOP PARTNER

Modulové stěnové
vytápění a chlazení.

ČESKÁ REPUBLIKA
T: +420 602 588 940

variotop@variotop.cz

www.topeniachlazeni.cz

www.variotherm.cz

www.variotop.cz
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DÁLE JE K DISPOZICI OD FIRMY VARIOTHERM

