
NEJLEPŠÍ PODLAHOVÉ TOPENÍ NA TRHU

Top Heating nabízí vysoce komfortní prémiové podlahové topení s maximálními úsporami, díky dokonalé kompatibilitě s tepelnými čerpadly, kondenzačními a elektro kotli.

Potrubí TOP HEATING PREMIUM RED se vyrábí ze síťovaného polyetylénu Ačkové kvality, který patří k absolutní špičce.
5 vrstvá technologie nabízí nejvyšší výkon v předávání tepla při použití anhydritových či cementových podlah. 

V kombinaci s izolačním systémem podlah a 7 vrstvou THERMO-REFLEXNÍ fólií TOP HEATING PREMIUM získáte nejlepší
podlahové topení a skladbu podlahy na trhu za cenu radiátorového vytápění.

PŘEDNOSTI:

•   Jeden izolační systém podlahy (polystyren + fólie TOP HEATING PREMIUM)
•   Vy si svobodně zvolíte nejvhodnější �xaci potrubí pomocí vodicí lišty, systémové desky nebo funkční příchytky (vše je kompatibilní)

•   Velmi nízká vstupní teplota topné vody s vysokým výkonem předávání tepla do místnosti
•   Zpevňuje a stabilizuje izolační vrstvu polystyrenu a tvoří pevnou podložku pro instalaci podlahového vytápění
•   Vytváří také teplotní bariéru proti chladu spodní stavby při nefunkčnosti topení (jaro - podzim)
•   Kompatibilita s tepelným čerpadlem, kondenzačním kotlem, elektro kotlem
•   Vysoký výkon s jakoukoli podlahovou krytinou
•   Bariérová funkce DUAL EFFECT
•   Dokonalá regulace každé místnosti a automatické odvzdušnění bez starostí
•   Přenos tepla a odraz do místnosti s maximální efektivitou (nepustí teplo směrem dolů)
•   THERMO bariéra pro využití 100% vyrobeného tepla bez tepelných ztrát
•   Rovnoměrné rozvrstvení teplot pro rozteče potrubí 200-180-150-120-100-80-50
•   7 vrstvá technologie s vysokopevnostní laminací MULTIFOIL
•   Podlahové topení TOP HEATING PREMIUM maximalizuje účinky tepelné izolace
•   Vysoká ochrana tepelné izolace při stavebních pracích a celkové životnosti

TOP HEATING PREMIUM
Prémiové německé podlahové topení za cenu radiátorového

Splňuje české, slovenské i německé normy pro podlahovém konstrukce ČSN EN 1264-1 / DIN 18560
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PRÉMIOVÁ KVALITA
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CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

We certify the authenticity and high quality standard of this item and
con�rm that it has been subjected to the most exacting quality control.

Each system component goes through careful control in our production in Germany.


