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Classic, Delta a Beta soklové systémy. Systémy podlahových konvektorů.

www.variotop.cz

VIDEO

Nádherně diskrétní. Vše co cítíš je útulné prostředí.
Jsou vysoce výkonné, energeticky úsporné.Firma
Variotherm přichází s širokým a atraktivním
sortimentem hodícím se do každé místnosti.

TŘI.
GENIÁLNÍ.
VLASTNOSTI.
RYCHLÁ RE A K CE
Díky malému množství vody,lze soklové
topení nebo podlahové konvektory regulovat
v super rychlém čase a tím zajistit komfortní
podmínky v celém prostoru.

OHŘEV S TUDENÉHO POVRC HU
Chladné vnější stěny a chladné skleněné
povrchy jsou vždy potencionálními tepelnými
mosty. Variotherm soklové topení a podlahové
konvektory vytváří tepelnou clonu a spolehlivě
zahřívájí problematické povrchy, brání chladu a
průvanu.

FLEXIBILITA T OPENÍ
Podlahové konvektory a soklové topení jsou
elegantní, flexibilní a diskrétní z hlediska jejich
návrhu a přizpůsobení interiéru vytápěného
prostoru.Kryty soklového vytápění jsou ve více jak
200 barvách RAL, nebo mohou být navrženy dle
požadavků zákazníka ( dřevo, masiv... ). Mřížky
podlahových konvektorů jsou v šesti barvách.
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J AK E F EKTIVNÍ.
Volba je na Vás. Soklové topné systémy a systémy
podlahových konvektorů jsou vysoce efektivní a atraktivní.
Základní součástí obou systémů je topný prvek vyvinutý
firmou Variotherm. Rychle a spolehlivě vytváří tepelnou
clonu a poskytují příjemnou a útulnou atmosféru.

DVĚ
VELKOLEPÉ
ALTERNATIVY.

JA K Ú SPO RNÉ

Žádné jiné vytápění jako podlahové konvektory nelze použít
v tak široké nabídce s možností umístění do jakékoliv
podlahy či přizpůsobení se stylu. Jejich dobře promyšlený
design jim umožnuje využití podél skleněných stěn, či
vjezdů do garáží nebo vchodů do zimních zahrad.

Podlahové konvektory reagují na požadavek
tepla velmi rychle. Ve srovnání s jinými
systémy pracují s malým množstvím vody s
nízkou teplotou, což vede i k významným
úsporám energií.
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J AK F L E X IBILNÍ

Příjemné a zdravé prostředí.

Výhody jsou jasné! Variotherm
soklové systémy a systémy
podlahových konvektorů jsou
preventivní ochranou proti
tepelným mostům a zaručují
útulnou atmosféru.

The te
therm
room

Nádherné a diskrétní. Flexibilní možnosti
využití pro obytné místnosti, zimní zahrady a
verandy, ve školách, fitness studiích,
kancelářích a administrativních budovách.

Topné prvky vyvinuté firmou
Variotherm jsou využívány jak v
soklovém vytápění , tak v
podlahových konvektorech.

Jednoduchá instalace. Stabilní
upevnění, Rychlá instalace pomocí
držáků podél stěn a oken.

Teplotu lze regulovat
pokojovým termostatem nebo
termostatickým ventilem.

VŠE CO POTŘEBUJETE.
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Variotherm rozdělovače topení / chlazení
jsou smontovány a tlakově testovány.
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Více než barev 200 RAL jsou k
dispozici pro kryty soklového topení
Delta a Beta.

SY STÉM SOKL OVÉH O VYTÁ P ĚN Í.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI. MODELY. TYPY.
SPECIÁLNÍ TOPNÉ PRVKY.
Speciálně vyvinuté topné prvky firmou Variotherm jsou základem soklových
topných systémů. Jsou vysoce efektivní co se týká výkonu a rozložení tepla.

CLASSIC SYSTÉM SOKLOVÉHO VYTÁPĚNÍ.

Topný systém CLASSIC se skládá z topných prvků a držáků.
Obklady jsou dodávány na přání zákazníka.

DELTA SYSTÉM SOKLOVÉHO VYTÁPĚNÍ.
Topný systém DELTA je dodáván ve více než 200 RAL barvách
( opláštění ), aby vhodně doplnil barevné schéma prostoru.

BETA SYSTÉM SOKLOVÉHO VYTÁPĚNÍ.
Elegantní topný systém BETA není instalován na zeď, ale díky
své štíhlosti na podlahu. Je dodáván ve více než 200 RAL
barvách ( opláštění ).

Stoupající teplý vzduch je přitahován v zimě
ke studenému povrchu podlahy - to
zabraňuje pohybu vzduchu ve velkých
místnostech.

Topné prvky

Infračervené snímky dokládají účinnost
soklového vytápění firmy Variotherm .
Během několika minut se vytvoří závoj
teplého vzduchu. To brání prodění
vzduchu a zahřívá chladné stěny.

Classic soklové topení
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30-40 mm

SY ST É M SOKL OVÉH O TOPENÍ.

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE.
PO DK L A D
Systémy soklového topení DELTA a CLASSIC lze
snadno připojit na zeď a případně zakrýt např.
dřevěným obložením.Systém BETA není
připevněn na zeď, ale je diskrétně připevněn k
podlaze.

INS TALACE S OKLOV ÉH O TO PENÍ
Všechny potřebné kroky k instalaci soklového topení byli
vyvinuty specialisty firmy Variotherm na základě praktických
zkušeností. Postup je proto velmi rychlý a na instalaci stačí
jediná osoba.
Soklové systémy Delta a Classic : našroubujte držáky na zeď a
vložte topný prvek.
Soklový systém Beta : našroubujte úchyty na podlahu,
namontujte na ně držák a vložte topný prvek.

FINÁ L NÍ I NSTA L A C E
Finální instalaceje velmi rychlá u všech tří
systémů.Propojte topné prvky, připevněte obložení
nebo kryty . A to je vše.
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PODL AH OVÉ KONVEKTORY.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI. MODELY. TYPY.
VYSOCE VÝKONNÉ TECHNOLOGIE
Topné prvky vyvinuté firmou Variotherm se skládají z vysoce kvalitní měděné trubky
nebo jako alternativy trubky nerezové se speciálně tvarovanými hliníkovými lamelami.

THS 1 SYSTÉM PODLAHOVÉHO KONVEKTORU

SystémTHS 1 topný prvek je široký 180 mm s vysokým
topným výkonem. je k dispozici ve dvou různých výškách
140 mm nebo 90 mm a jeho velikost lze objednat dle
požadavků stavby.

THS 2 SYSTÉM PODLAHOVÉHO KONVEKTORU
Systém THS 2 má k dispozici dva topné prvky a je široký 260 mm.
Je k dispozici ve dvou různých výškách 140 mm nebo 90 mm a
jeho velikost lze objednat dle požadavků stavby.

Unikátní: Topný prvek je umístěn na speciálních úchytech v
konvektoru což umožňuje, aby během několika sekund závoj horkého
vzduchu chránil studené povrchy.

LINEÁRNÍ NEBO ROLOVACÍ MŘÍŽKY JSOU K DISPOZICI V 6 BARVÁCH
Lineární i rolovací mřížky mají atraktivní design, který se snadno
čistí. Mřížky jsou k dispozici v barvách hliníku, světlé mosazi,
mosazi, světlého a tmavého bronzu, černé a dalších.

Lineární mřížka

Rolovací mřížka

Podlahový konvektor
1 Rám podlahového konvektoru
2 Topný prvek
3 Úchyty topného prvku
4 Lineární nebo rolovací mřížka
5 Stavěcíšrouby
6 Měděná nebo ocelová nerezová trubka
7 Zelená boční lišta
8 Uchycení konvektoru
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Typ THS1 mini

PODLAHOVÉ KONVEKTORY

STABILNÍ INSTALACE.
Další výhodou podlahových konvektorů firmy Variotherm
je, že konvektory mají stavěcí šrouby, to znamená, že není
nutná další podpěra a po konvektoru lze chodit ihned po
instalaci.

Typ THS2 mini

90 mm

90 mm

180 mm

260 mm

Typ THS1

Typ THS2

140 mm

140 mm

180 mm

260 mm

POD LA HOV É KONVEKTORY

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE.
PO DK L A D
Beton nebo pevný dřevěný
podklad je vhodný jako základna
pod konvektor.

INSTALACE PODLAHOVÉHO KONVEKTORU
Všechny podlahové konvektory jsou dodávány již
předmontované na správnou délku a na místě se pouze
zarovnají a upevní.Použitím stavěcích šroubů
přizpůsobíme požadovanou výšku. Následné úpravy jsou
možné kdykoliv.

FINÁ L NÍ I NSTA L A C E
Po připojení podlahového konvektoru je celý systém
připraven pro další instalační krok jako např. potěr,
instalace podlahové krytiny. Po konvektoru lze chodit
až po vložení lineární nebo rolovací mřížky.
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S

SILNÉ A ZARUČENÉ ARGUMENTY.
SOKLOVÉ TOPENÍ

Rychlý reakční čas v sekundách
Ekologicky a energetický šetrné
Zcela přizpůsobivé místnosti
Významně omezuje vliv studených povrchů
Mnoho variant výstupů
Bojuje proti vlhkosti a plisním na zdech
10 roků záruka
PODLAHOVÝ KONVEKTOR

Lineární nebo rolovací mřížka v 6 barvách
Účinná ochrana proti ochlazování skleněných povrchů
Velmi rychlá reakce na požadavek vytápění
Vizuálně diskrétní - neomezuje další využití daných prostor
Délky dle požadavků stavby
Krátké dodací lhůty
10 roků záruka

Systémy
podlahového
vytápění se stěrkou.

Modulové stropní
chlazení a vytápění.

ČESKÁ REPUBLIKA T:
+420 602 588 940
variotop@variotop.cz

www.topeniachlazeni.cz

www.variotherm.cz

www.variotop.cz
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Modulové podlahové
vytápění pro suchou
výstavbu.
20 mm.

VÁŠ VARIOTOP PARTNER

Modulové stěnové
vytápění a chlazení.
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DÁLE JE K DISPOZICI OD FIRMY VARIOTHERM

