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SVĚT VARIOTHERMU

ÚŽASNÉ POHODLÍ.
S ATRAKTIVNÍMI ÚSPORAMI.
Variotherm systémy podlahového vytápění, systémy soklového vytápění, systémy
podlahových konvektorů, stěnové topení / chlazení a systémy stropního chlazení /
topení jsou výsledkem téměř 40-ti let odborných znalostí. Variotherm je
průkopníkem stěnového topení / chlazení v Evropě - první stěnový systém byl
realizován před 30- ti lety. Firma Variotherm je díky své komplexnosti dodávek a
odborné vyspělosti jedničkou na evropském trhu. To vše připsívá k tomu, že
systémy firmy Variotherm zaručují vysokou účinnost, nízké náklady na potřebu
energií a útulné prostředí.

Extrémně rychlé! Ne o každém systému podlahového
vytápění můžete říct to stejné.......
Povrch podlahového vytápění VarioComp se
ohřívá velmi rychle. Díky tomu je mnohem
snadněji a rychleji ovládán než stadardní
systémy podlahového vytápění.
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NOHY V TEPLE?
BÁJEČNÉ V ZIMĚ!
Variotherm podlahové systémy vytápění - teplý povrch
kamene, cihly nebo dlažby - zamilujete si chození naboso. A
co na to Vaše peněženka ? Všechny podlahové systémy
vytápění firmy Variotherm jsou nízkoteplotní a energeticky
úsporné.

7 systémů. 1000 instalací.
Variotherm systémy podlahového vytápění se přizpůsobí
požadavkům každé stavby. Superštíhlý systém VarioComp
( tloušťka panelu pouze 20 mm ). Je ideální pro suchou
výstavbu, tam kde není potřebná výška pro podlahové topení
se stěrkou.
Pro podlahové systémy se stěrkou Variotherm nabízí
systémy VarioClip, VarioRast, VarioNop a VarioRoll. Pokládka
všech systémů je velmi jednoduchá.
Systémy podlahového vytápění můžete použít i ve výrobních
halách - systém VarioSolid. Optimální ohřev velkých ploch
pro zdravé pracovní prostředí.

TECHNOLOGIE | TYPY
Modulové podlahové topení VarioComp - 20 mm
Podklad
Kompaktní panel
VarioProfile trubka11.6. x 1.5 Laser
Směs na vyplnění
Podlahová krytina
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VarioRast

• Mřížková fólie, mřížka 50 mm
• Obvodová páska se samolepícím
proužkem na zadní straně
• Fixační lišty pro VarioBar
• VarioProfile trubka 16 x 2 Laser

VarioFix

• VarioFix panel, 1400 x 800 mm
(bez izolace).Pro upevnění
VarioProfile trubky a jako dělicí
vrstva. Speciálně pro betonové
povrchy.
• VarioProfile trubka 16 x 2 Laser

VarioClip

• Ocelové síť 100 mm
• VarioClips pro upevnění trubky k síti
• VarioProfile trubka 16 x 2 Laser

Variomodular trubka 20x2 Laser
VarioProFile trubka 16x2 Laser
VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser
5-ti vrstvá kompozitní trubka
Jen u firmy VARIOTHERM: vnitřní hliníková trubka
0,25 mm – extrémně stabilní tvar, snadno ohýbatelná

Profilovaný povrch !

VarioRoll

• VarioRoll vyrobena se speciálního
zvukově izolačního polystyrenu
( tloušťky 20 nebo 30 mm )s laminátovou
fólií. Optimální výkon, vysoká hustota.
• Spony pro uchycení trubky
• VarioProfile trubka 16 x 2 Laser

VarioNop

Podlahy se stěrkou

Naše
jednička

• Nop panel 1400 x 800 mm
( izolace tloušťky 11 nebo 30 mm)
Nopy mírně nadzvedají trubku,
takže dochází k jejímu plnému zalití.
• VarioProfile trubka 16 x 2 Laser

VarioSolid ( podlahové topení pro průmysl )

• Betonový panel a kari síť
( na přání zákazníka )
• Upevnění vázacím drátem
• VarioModule trubka 20 x 2 Laser
• Tepelná izolace připravená zákazníkem

Topná tělesa

HEATING

SOKLOVÉ TOPENÍ | PODLAHOVÉ KONVEKTORY

Variotherm
technologie
usnadňující efektivní
vytápění.

PĚKNÉ. RYCHLÉ. ÚTULNÉ.
Variotherm soklové topení a podlahové konvektory jsou ideální pro
útulné bydlení. CV porovnání s radiátory pracují s malým množstvím
vody a nízkou teplotou. To výrazně přispívá k úsporám nákladů. Kryty
soklového topení jsou k dispozici v 200 RAL barvách, systémy Delta
& Beta soklové topení neponechávají co se týká designu nic
náhodě. Oba jsou elegentní s širokou škálou barev. Na přání
zákazníka je možný obklad například z kamene či masivního dřeva.
Variotherm podlahové konvektory jsou k dispozici ve 4 velikostech a
mřížkami 3 různých barev. Délky lze objednat dle požadavků
zákazníka.

TECHNOLOGIE | TYPY
Systém soklového topení Delta
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Držák
Topný prvek
Kovový kryt

SOKLOVÉ
TOPENÍ
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Soklové topné systémy instalované pod
skleněnými plochami zabraňují kondenzaci
par na oknech v zimním období. Také bojují
proti vlhku a tvorbě plísní na stěnách.
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Available in 200
RAL colours!

STUDENÉ STĚNY
A PROSKLENÉ
PLOCHY?
NE DĚKUJI !

Systém soklového topení Beta
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Adaptér nebo držák
Topný prvek
Zadní kovový kryt
Přední kovový kryt
Konzola
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Úzké Variotherm soklové topení má vynikající výkon.
Vytváří tepelnou clonu podél studených zdí během
několika sekund. Vytápěné stěny
Vám umožní
vychutnat si příjemné sálavé teplo.

Systém soklového topení Calssic
1 Držák
2 Topný prvek
3 např.dřevěný obklad

Variotherm podlahové konvektory jsou nezbytné tam,
kde není možné použít soklové vytápění a během
několika sekund vytváříí tepelnou clonu podél
skleněných povrchů nebo studených zdí.
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PODLAHOVÝ
KONVEKTOR

Podlahový konvektor

3 různé barvy !

1 Rám konvektoru
2 Topný prvek
3 Vzduchová přepážka
4 Lineární mřížka
5 Stavitelný šroub
6 Měděná nebo ocelová trubka
7 Izolační páska, zelená
8 Upevňovací držák
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MODULOVÝ SYSTÉM STĚNOVÉHO VYTÁPĚNÍ
TOPENÍ & CHLAZENÍOOLING

NÁDHERNÉ STĚNY.
CHYTRÉ STROPY.
Variotherm modulové stěnové systémy ModuleCeiling,
ModuleWall, SystemWall a EasyFlexWall are jsou
nádherné. Tyto systémy Vám umožní v létě prosry rychle
ochladit, v zimě ohřát. Tyto systémy jsou určeny pro
suchou výstavbu.Jedná se o pružný modulový systém ,
který je navržen pro stěnovou nebo stropní instalaci.

Systémy jsou vysoce výkonné a jejich použití je na
dokončovací práce v interiéru. Zajišťují nejlepší přenos
tepla a maximální funkčnost.

EKONOMICKÁ VOLBA PRO LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Zkombinujte nízkoteplotní systémy Module Ceiling,
ModuleWall, SystemWall a EasyFlexWall s energeticky
úspornými zdroji, jako jsou tepelná čerpadla, solární
systémy.

TECHNOLOGIE | TYPY
Modul suchého stěnové topení /
chlazení ModuleStandardWall
Kompletní systém s 10-ti druhy
panelů: Topení a chlazení na stěně v
jednom.

Hledáte místo pro obrázek ?
Trubky snadno lokalizujeme
thermopáskem nebo
speciálním lokátorem.

STĚNOVÝ MODUL

VarioProFile trubka 16x2 Laser
VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser
5-ti vrstvá kompozitní trubka
Jen u firmy VARIOTHERM: vnitřní hliníková trubka
0,25 mm – extrémně stabilní tvar, snadno ohýbatelná

Profilovaný povrch !

Stěnové vytápění / chlazení se stěrkou
SystémWall/EasyFlexWall
SystémWall s konstrukcí a zakrytí stěrkou.
Systém EasyFlexWall pro individuální
design v prostoru.

STĚNOVÉ TOPENÍ

SUCHÉ MODULOVÉ STROPNÍ CHLAZENÍ / TOPENÍ

OOLING

TOPENÍ & CHLAZENÍ

HC

AKUSTICKÉ

STROPNÍ CHLAZENÍ = STROPNÍ TOPENÍ.
Variotherm systémy ModuleCeiling a ModuleCeiling
Acoustic Vám pomohou udržet příjemný chlad i v horkých
dnech. Cirkulující studená voda např. z tepelného čerpadla
ochlazuje strop Vašeho domu nebo kanceláře.Velká
plocha je chlazena s extrémně nízkými náklady, nevysouší
vzduch, nevytváří alergeny a je absolutně tichá !

Systém ModuleCeiling j e i systém povrchového vytápění,
který zahřívá strop i stěny. Vyhřívané stropy vytváří sálavé
teplo, které je tak příjemné jako posezení na sluníčku.
Vytváří pocit útulného tepla a pohodlí.

VIDITELNÁ REDUKCE ZVUKU. NEVIDITELNÉ CHLAZENÍ & TOPENÍ.
Všechny modulové panely Variotherm jsou buď s
hladkým povrchem nebo akustickým.Vždy vytváří
příjemnou pokojovou nebo pracovní teplotu !

V kancelářích, nástavbách, apartmánech, školách .....flexibilní
Variotherm chlazení / topení je ideální pro všechny střešní i stropní
konstrukce. Systémy jsou v mnoha variantách a velikostech.
Moduly lze přichytit přímo na stropní konstruci nebo podvěsit.

TECHNOLOGIE | TYPY
MODULOVÉ STROPNÍ CHLAZENÍ / TOPENÍ
ModuleStandardCeiling-Classic pro
trvale šroubované stropní konstrukce

Fermacellová deska s integrovaným Variomodule
potrubím a akustickým povrchem pohlcujícím zvuk
Akustický panel je vyráběn s otvory 6, 8 a 10 mm .
3 různé velikosti ModuleStandard panels,
2 různé velikosti ModuleGrid panels

Haldká fermacellová deska s integrovaným
Variomodule potrubím
10 různých velikostí ModuleStandard panelů,
2 různé velikosti ModuleGrid panelů

ModulStandardCeiling-Acoustic

pro trvale šroubované stropní konstrukce

ModuleGridCeiling-Classic
pro zavěšené stropní
konstrukce

ModuleGridCeiling-Acoustic

pro zavěšené stropní konstrukce
STROPNÍ
CHLAZENÍ/TOPENÍ
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KOMFORTNÍ BYDLENÍ & ŠETŘETE ENERGIÍ
Toto jsou důvody proč nás zákazníci milují:
Vytápění a chlazení optimalizované pro pohodlí ve všech pokojích !
Rychlé a vstřícné služby, odpovědi na otázky jsou odborně zpracovány !
Vždy v souladu s nejnovějšími technologiemi, INOVACE zaručena !Vždy
JASNÉ a JEDNODUCHÉ písemné odpovědi !PROFESIONALITA po celou
dobu od prvního kontaktu !

Jiří Bartů
obchodní ředitel
společnosti Vario
top
a.s.

Martina Rolinková
,
členka představen
stva
společnosti Vario
top
a.s.
BRNO / ČESKÁ REPUBLIKA / T: +420 602 588 940

variotop@variotop.cz

www.topeniachlazeni.cz

www.variotherm.cz

www.variotop.cz
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Variotherm je rakouský model
společnosti se stovkami
partnerů v Rakousku, Evropě a
celém světě.
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