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MODULOVÉ STROPNÍ CHLAZENÍ. MODULOVÉ STROPNÍ VYTÁPĚNÍ.
MODULOVÉ STROPY.

www.variotop.cz

VIDEO

V návaznosti na požadavek trhu na jinou
variantu než stěnové chlazení vyvinula
firma Variotherm stropní chlazení ( v létě ) a
stropní topení ( v zimě ) a od roku 2000 má v
této oblasti na trhu vedoucí postavení.
Stropní systémy nabízí zdravé, komfortní a
úsporné řešení pro chlazení a vytápění a
úlevu při chlazení v letních měsích pro
všechny alergiky.

TŘI.
GENIÁLNÍ.
VLASTNOSTI.
S T ROPNÍ CHLAZENÍ .
Variotherm stropní chlazení nabízí míru
pohodlí, kterou když zažijete, nebudete chtít
již jinou. V moderní architektuře je stropní
chlazení velmi žádáno, kdy je stylový design
spojen s příjemným chladem bez alergenů
díky vodnímu systému.

S TROPNÍ TOPEN Í .
Jako doplnění ke stěnovému nebo
podlahovému vytápění může přispět stropní
vytápění k optimální teplotě v místnosti.

AKUS TICKÉ T ICHÉ S T RO PY .
Modulové stropy Variotherm kombinují chlazení a
vytápění v jednom. Provoz je naprosto bezhlučný.
Žádný průvan na krk, žádné alergeny. Stropní
moduly mohou být i akustické, tedy hluk tlumící.
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K O M F O RTN Í C H L A Z E N Í
Stropní chlazení/topení Variotherm vytváří chladné a zdravé prostředí bez
průvanu.Oproti tradiční klimatizaci je stropní chlazení energeticky účinnější.
Lze je využít v prostorách domácností, kanceláří, činžovních domů, škol,
veřejných budov atd.
Na požadavek architekta je možné toto chlazení/topení zabudovat i jako
architektonický prvek.

PŘÍ JEM NÉ TI CHO

Díky integrovanému chlazení/topení získá strop
zdarma i další užitečnou vlastnost, optimálně
temperuje či chladí klima v místnosti. Stropní
systém se přizpůsobí všem stropním podhledům a
konstrukcím.

Všechny Variotherm ModuleCeilings jsou tiché,
energeticky účinné a šetrné k životnímu
prostředí. Akustické stropy pohlcují okolní zvuk a
zlepšují prostředí pro práci a tím i koncentraci na
pracovišti.

CHLADNÉ. TEPLÉ. TICHÉ.
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P Ř ÍJ E M NÉ T EPLO

Velká plocha pro chlazení i vytápění.
Energeticky účinné, šetrné k životnímu
prostředí. Zcela tiché. Testováno na požární
odolnost a biologické vlastnosti.

Noise
covere

Chladno v létě.
Teplo v zimě.
Tiché a zdravé prostředí po celý rok.

The p
Once

Flexibilní design pro všechny
stropní konstrukce.

Připraveno k instalaci.
Trubka VarioModule je integrována do
zadní části ModulePanel.

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

Trubky spojené lisovacími spojkami
jsou těsné a vydrží celý život.

VŠE CO POTŘEBUJEŠ.

Všechny Variotherm topné/chladící
rozdělovače jsou dodávány ve
smontovaném stavu a tlakově
odzkoušeny.
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Protihluková izolace: na
zadní část panelu je zakryta
zvuk tlumícím materiálem.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI. TYPY. POVRCHY.
DOKONALÉ LADÍ
Podle stavebních požadavků nabízí Variotherm dva základní systémy:
ModuleStandardCeilings (pro připevnění na strop) a ModuleGridCeilings
( pro podhledy). V obou systémech jsou VarioModule trubky integrovány
do zadní části desky.

NEAKUSTICKÉ A AKUSTICKÉ
Variotherm ModulePanels jsou k dispozici s hladkým povrchem a povrchem
akustickým. Jeden zvláštní detail: u akustických panelů s otvory, nejsou
tyto zakryty potrubím, jedině tak lze zajistit zaručené snížení hluku.

ModuleStandardCeiling-Classic
Pro přímé upevnění na strop

Přesné
značky pro šrouby

5 panelů s fixní výškou

5 panelů s variabilní výškou

600/625 mm

312 mm

viditelná
strana

600/625 mm

600/625 mm
75 mm

75 mm

hv

hv
hv

600 mm

400 mm

200 mm

hv variabilní oblast

hv

800 mm

300 mm

hv

2000 mm

600/625 mm

1000 mm

2000 mm

1500 mm

1000 mm

600/625 mm

2500 mm

600/625 mm

.

ModuleStandardCeiling-Acoustic
Pro přímé upevnění na strop

1250 mm

750 mm

Všechny otvory jsou
plně zakryty zvuk
tlumícím materiálem

Přesné
označení otvorů pro
přichycení šrouby

ModuleGridCeiling-Classic
Pro připevnění jako podhledy

pohledová
strana

615 mm

1240 mm

615 mm

ModularGridCeiling-Acoustic
Pro připevnění jako podhledy

Všechny otvory jsou
plně zakryty zvuk
Velikosti otvorů 4/8/10 mm

tlumícím materiálem

615 mm

1240 mm

615 mm
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Velikosti otvorů 4/8/10 mm

1000 mm

625 mm

JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ INSTALACE.
P ŘÍ PRA V A STRO PNÍ K O NSTRU K C E
Panely Variotherm Module jsou pružné a přizpůsobivé.
Velmi snadno se instalují. Jako konstrukci lze použít kov i dřevo.

I NSTA L A CE
Vložte panel na jeho pozici. Boky potřete speciálním
lepidlem. Panel přišroubujte na jeho místo.
A to je vše.

F I NÁ L NÍ I NSTA L A CE.
Propojte jednotlivé vývody potrubí z panelů lisovacími spojkami.
Připojte potrubí do rozdělovače chlazení / topení.A to je vše.
Stropy jsou připraveny pro omítnutí nebo vymalování.
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M

SILNÉ A ZARUČENÉ ARGUMENTY.
Velká plocha pro chlazení a vytápění
K dispozici je modul s hladkým povrchem nebo akustický
Flexibilní systém
Energeticky úsporný nízkoteplotní systém
Biologický materiál, ideální pro alergiky
Tiché
Certifikovaná požární odolnost
Záruka 10 let

Podomítkové
stěnové vytápění a
chlazení.

Modulové podlahové
vytápění pro suchou
výstavbu.
20 mm.

Systémy
podlahového
vytápění se stěrkou.

VÁŠ VARIOTOP PARTNER

Modulové stěnové
vytápění a chlazení.

variotop@variotop.cz
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Dále je k dispozici od firmy Variotherm

www.topeniachlazeni.cz

www.variotherm.cz

www.variotop.cz

