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ELEKTRINIS
GRINDŲ
ŠILDYMAS

PATOGUMAS
ESTETIKA
SVEIKATA
SAUGUMAS
EKONOMIŠKUMAS
10 METŲ GARANTIJA

Panaudojimo sritys:
grindų šildymo sistema gyvenamuose namuose ir butuose, sodų nameliuose,
garažuose, sandėliuose, parduotuvėse, bažnyčiose vietoj įprastinių šildymo
sistemų
atskirų patalpų šildymas, pvz. papildomas grindų plytelių pašildymas vonios
kambariuose, virtuvėje, salonuose, dirbtuvėse
šiltnamių, sandėlių, fermų, šaltų patalpų šildymas
surenkamųjų latakų, nutekamųjų vamzdžių, kanalizacijos vamzdynų, kuro
rezervuarų apsaugai nuo žiemos sąlygų sukeltų pažeidimų
laiptų, laiptinių, rampų, terasų, įvažiavimo aikštelių apsauga nuo apledėjimo

VERTIKALUS TEMPERATŪROS PASISKIRSTYMO
PATALPOSE SU SKIRTINGOMIS
ŠILDYMO SISTEMOMIS

ŠILTOS GRINDYS
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Moksliniais tyrimais nustatyta, kad elektrinis patalpų šildymas yra pats
naudingiausias žmogaus sveikatai, įvertinant fiziologinį kūno temperatūros
pasiskirstymą.
ELEKTRA šildymo sistemos privalumai:
- žema sistemos montavimo kaina, dėl temperatūros
reguliavimo galimybės ir paprastumo žema eksploatavimo
kaina
- vienodai įšildytos grindys ir lubos, temperatūra visoje
patalpoje vienoda, nepasikelia dulkės
- Labai geras estetinis vaizdas, šildymo sistema visai nematoma

elektrinis grindų šildymas
idealus temperatūros pasiskirstymas
radiatoriai sumontuoti prie išorinių sienų
orinė šildymo sistema

Teisingai suprojektuota ir eksploatuojama ELEKTRA šildymo kabeliais sistema
tarnauja ilgai ir praktiškai be avarijų. Užtenka vieną kartą metuose patikrinti šildymo
sistemą ir jos maitinimą. Tai moderni ir šiuolaikiška šildymo sistema, kuri populiari
Skandinavijos šalyse, o taipogi baigia užkariauti ir Lenkijos rinką. Paskutinių metų
patirtis rodo apie sparčiai augantį šios produkcijos poreikį. Akivaizdus techninis
progresas leidžia vystytis naujomis technologijoms, medžiagoms, šildymo kabelių
supaprastinta konstrukcija įgalina greitai atlikti montavimo darbus, garantuoja
saugumą ir vis pigesnę šildymo sistemos eksploataciją.

KITOS PANAUDOJIMO SRITYS
ELEKTRA šildymo kabeliai naudojami
ne tik kaip šildymo sistema gyvenamosiose patalpose, bet visur, kur reikalinga
apsauga nuo vandens užšalimo,
apledėjimo arba sniego tirpinimui

ELEKTRA šildymo kabeliai taipogi
naudojami vamzdynuose, kaip
palaikantys reikiamą
temperatūrą. Visų tipų
kanalizacijos vamzdžių, vandens
nutekamųjų latakų, vamzdynų
apsaugai nuo užšalimo ir
apledėjimo. Tai paprasta ir patogi
ELEKTRA šildymo kabelių
sistema.
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