
SYSTÉMY PODLAHOVÉHO TOPENÍ PRO RODINNÉ DOMY

ENERGY EFFICIENCY RATING A+ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ A+

PODLAHOVÉ TOPENÍ / ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAHY

PODLAHOVÉ TOPENÍ S PŘESNOU 
POKLÁDKOU POTRUBÍ DO 
SYSTÉMOVÉ DESKY BEZ IZOLACE

VARIOPROFI je �exibilní a energeticky efektivní systém určený pro 
použití v novostavbách a rekonstrukcích. Systém VARIOPROFI 
využívá systémovou desku VARIOPROFI pro zaručeně přesnou 
pokládku potrubí v předepsané rozteči. Velkou výhodou 
systémové desky je  pokládka  na tepelnou izolaci, která je v rámci 
dodávky stavby. 

Tímto se zajistí jednotnost izolačních vlastností, využití běžně 
dostupné a cenově výhodné izolace, jednoduchá integrace do 
skladby podlahy, kterou navrhl stavební projektant a velké úspory 
�nančních prostředků za drahou systémovou desku s izolací. 
Všechny komponenty zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz 
včetně nízkých pořizovacích a provozních nákladů.   
  

U systému VARIOPROFI je důraz kladen především na funkčnost celého systému 
topení, efektivitu předávaného tepla z potrubí do obytného prostoru, tepelnou 
pohodu a komfort obyvatel místností. Nezanedbatelnou vlastností je také 
bezúdržbovost celého topného systému.     

     

SPECIFIKACE:
• Pro novostavby a rekonstrukce.
• Ideální použití pro zachování plynulé linie potrubí.
• Potrubí RED 16, SUPERIOR 16 (alternativa 17mm).
• Rozdělovače ENGINE NEREZ a ENGINE POWER NEREZ.
• Možnost výběru typu tepelné izolace dle potřeb stavby.
• Přesná �xace potrubí v předepsané rozteči do systémové desky bez izolace.
• Dokonalé obtečení trubky díky funčímu rastru, který zabraňuje celopološný
  kontakt s deskou.

Systémová deska
VARIOPROFI

Variabilita skladby
podlahy 80 - 300 mm

Green line

PŘEDNOSTI:
• Zaručená přesná �xace a rychlá montáž jednou osobou.
• Využití izolace ze strany stavby.
• Speciálně vyrobeno pro aplikaci samonivelačních anhydritových směsí.
• Lze integrovat do jakékoli skladby podlahy.
• Systémová deska plní také funkcí separační vrstvy vůči vlhkosti.
• Vhodný pro všechny typy podlahové krytiny.
• Montáž bez použití �xačních nástrojů.
• ÚSPORA NÁKLADŮ! nepotřebujete separační folii, spojovací pásky a příchytky.
• ÚSPORA NÁKLADŮ! Velmi snadná manipulace a doprava.
• ÚSPORA NÁKLADŮ! nižší náklady na izolační konstrukci díky využití běžné
  izolace pro RD.

SPECIFIKACE SYSTÉMOVÉ DESKY:
• Vyrobeno z vysoce kvalitního plastu o síle 1mm.
• Velmi vysoká pevnostní �xace, kterou zajišťují hříbkové nopy.
• Vzduchové dutiny - hříbkové nopy - vzduchová izolace a �xace v jednom.
• Deska při montáži pevně drží a je bezproblémů pochůzná.
• Rovné i diagonální uchycení pod úhlem 45°
• Rozměr desky 1440 x 840
• Plocha desky 1,2m2

• Celková tloušťka s nopy 20mm
• Rozestup potrubí:  60 - 120 - 180 - 240
• Pro vnější rozměry potrubí 16 - 17(mm)
• Made in Germany

INOVACE pro maximalizaci funkčnosti  
Vzduchové dutiny (hříbkové nopy) = vzduchová izolace a �xace v jednom
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