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Link do produktu: https://www.ozesklep.pl/1-mb-folia-grzewcza-szer-50-cm-400-w-m2-p-601.html

1 mb - Folia Grzewcza szer 50
cm , 400 W / m2
Cena brutto

76,00 zł

Cena netto

61,79 zł

Dostępność

Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu

Dane Techniczne

Montaż
Napięcie zasilania [V]:
moc [W/mb]
moc [W/m2]
Wydajność grzewcza:
Wymiary (dł. x szer. x wys.):
Stopień ochrony
Gwarancja:

Podłoga
230V
200 W
400 W
99%
1000x500x0,338mm
IP65
Gwarancja - 2 lata, Żywotność - 50 lat

Cena za 1 metr bieżący folii o szerokości 50cm i mocy 200 w/mb
Opis:

Folia grzewcza : elektryczne ogrzewanie podłogowe

Oferowana przez nas Folia Grzewcza bądź inaczej Folia Grzejna to najwyższej jakości produkt grzewczy stosowany głównie
jako : ogrzewanie podłogowe , ogrzewanie ścienne oraz sufitowe. Funkcjonalność produktu połączona z nieograniczoną ludzką wyobraźnią stwarza nowe
zastosowania folii grzejnych. Folia grzewcza zastosowana pod lustro zapobiega parowaniu lustra. Do niestandardowych zastosowań folii grzejnej to ogrzewanie
terrariów, kampingów czy zastosowanie jako główny element grzewczy w grzejnikach, podestach oraz poduszkach grzewczych. Folie grzewcze to hit ostatnich lat w
dziedzinie ogrzewania obiektów sakralnych w których miejscowe ogrzewanie podłogowe elektryczne to gwarancja najwyższego komfortu oraz najniższych kosztów
eksploatacyjnych. Dzięki szerokiej gamie zastosowań naszego produktu każdy znajdzie ciepło dla siebie. Sami Państwo możecie zaprojektować elektryczne
ogrzewanie podłogowe i nie tylko.

EKONOMIA

Folia grzewcza to innowacyjne rozwiązanie które aktualnie jest najtańszym systemem grzewczych. Koszty inwestycyjne są niewielkie a koszty eksploatacyjne są
porównywalne do systemu centralnego ogrzewania gazowego. Sterowanie z poziomu aplikacji w naszym smartphonie umożliwia precyzyjną kontrole nad
temperaturą w naszym domu a system TERMOFOL TAPHOME uczy się naszych przyzwyczajeń generując dodatkowe oszczędności . System objęty jest
długoletnią gwarancją co jest gwarancją zastosowania produktów najwyższej jakości
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ZDROWIE
Ogrzewanie folią grzewczą to system przyjazny dla użytkowników. Folia grzejna zastosowana jako ogrzewanie powierzchniowe w którym oddawanie ciepła odbywa
się na całej płaszczyźnie o niskiej temperaturę gwarantuje brak unoszenia roztoczy kurzu. Tradycyjne systemy grzewcze oddają ciepło poprzez konwekcję, przez
którą powietrze w pomieszczeniu krąży od dołu do góry unosząc przy tym roztocza kurzu, rozprzestrzeniając je w powietrzu. Ogrzewanie podłogowe lub ogrzewanie
ścienne nie wysusza dróg oddechowych oraz spojówek oczu.

EKOLOGIA
Folie grzewcze to ekologiczny system grzewczy w pełni kompatybilny z OZE. W naszej ofercie znajdą państwo folie grzejne zasilane prądem stałym oraz
zmiennym dzięki czemu mamy możliwość dowolnej konfiguracji ogrzewania z przydomową elektrownią (instalacją fotowoltaiczna). Folia grzewcza zasilana prądem
stałym może zostać podłączona bezpośrednio do paneli fotowoltaicznych ewentualnie możemy zastosować folię grzejną zasilaną prądem stałym podłączoną do
instalacji.

W NASZEJ OFERCIE ZNAJDĄ PAŃSTWO OGRZEWANIE PODŁOGOWE:

Ogrzewanie podłogowe elektryczne bezpośrednie
Folia grzewcza instalowana jest jako ogrzewanie podłogowe bezpośrednie oraz akumulacyjne. Ogrzewanie podłogowe bezpośrednie charakteryzuje się montażem
folii grzewczej bezpośrednio pod panelami podłogowymi, nie podnosząc poziomu podłogi, dzięki czemu możemy je również zainstalować pod
istniejącymi panelami. Folia grzejna w systemie ogrzewania podłogowego bezpośredniego wykorzystuje zdolność magazynowania ciepła płyty, dzięki czemu czas
podgrzania podłogi jest kwestią minut a nie godzin. Folia grzewcza o niskiej mocy (80W/m2) stosowana jest głównie jako ogrzewanie alternatywne do aktualnie
zainstalowanego ogrzewania (komfort ciepłej podłogi) a folie grzewcze o wyższej mocy stosowane są jako podstawowy system grzewczy zapewniający komfort
termiczny w pomieszczeniu nawet przy wysokich mrozach. Ogrzewanie podłogowe sterowane jest z poziomu termoregulatora wyposażonego w czujnik podłogowy.
W naszej ofercie posiadamy termoregulatory proste, jak również rozbudowane o funkcje programowania czy sterowania z poziomu aplikacji w naszym smartphonie.
Elektryczne ogrzewanie podłogowe akumulacyjne
Folia grzejna zainstalowana w systemie akumulacyjnym ogrzewania podłogowego jest idealnym połączeniem folii grzewczej z akumulatorem ciepła - wylewką
anhydrytową. Wylewka anhydrtowa działa na zasadzie grzejnika, długo się nagrzewa następnie oddaje ciepło do pomieszczenia przez długi czas. System
akumulacyjny umożliwia montaż folii grzewczej pod nawierzchniami takimi jak płytki ceramiczne, deska klejona, parkiet, linoleum czy dywan co dotąd było
niemożliwe!

NAJBARDZIEJ EFEKTYWNE OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ
BARDZO NISKIEM ZUŻYCIEM ENERGII.
Uwaga !!! W OZEsklep kupisz tylko oryginalne markowe maty grzewcze.

Pisemna gwarancja na 2 lata !!!
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Zapraszamy do współpracy hurtownie, sklepy oraz instalatorów.

Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel. 503 94 04 42 Zespół OZEnergia
ZA DROGO ? ZAPYTAJ O RABAT !!!

biuro@ozenergia.com.pl
PRZY ZAKUPIE POWYŻEJ 400 ZŁ TRANSPORT GRATIS.
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