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Tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego odpowiadają na potrzeby najbardziej
wymagających Klientów. Tym, którzy nie chcą przepłacać, ale jednocześnie zależy im
na wysokiej jakości podłogówce, proponujemy ekonomiczne systemy wykończone
tradycyjną wylewką cementową lub anhydrytową. Nasze rozwiązania są gwarancją
jakości i trwałości przy stosunkowo niskim koszcie inwestycyjnym.

Traditional under�oor heating systems meet the needs of the most demanding clients.
For those who do not want to overpay, but at the same time want to get a high quality �oor
heating, we o�er our economical heating systems that are suitable for cement and self-leveling
screed. Our innovative solutions ensure high quality and great durability at a relatively low cost.  

TRADYCYJNE SYSTEMY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO / WET UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

Tradycyjne systemy ogrzewania podłogowego. / Wet underfloor heating systems.

PROFISYSTEM DUO

taśma brzegowa / edge strip

płyta Pro�system Duo / Pro�system Duo board

klips do montażu płyt Pro�system Duo /
clip for fastening pipes on the plates Pro�system Duo

wylewka / screed

podłoga docelowa / target �oor
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System Pro�system Duo oparty jest na prefabrykowanej płycie z wypustkami.
Pozwala ona na ułożenie rurociągu o dowolnym kształcie, zachowując przy tym
odpowiednie odległości. Montaż ogrzewania podłogowego na bazie płyty z
wypustkami jest szybki i bezproblemowy.

The Pro�system Duo system is based on a pre-fabricated panel with protrusions.
It allows you to lay a pipeline of any shape, while maintaining the appropriate
distances. Installation of under�oor heating on the basis of a plate with
protrusions is quick and trouble-free.

SYSTEM QUICK AND EASY

taśma brzegowa / edge strip

płyta EPS z przyklejoną blachą aluminiową /
EPS boarb with glued aluminium plate

rura / pipe

podkład / underlay

podłoga docelowa / target �oorW systemie tym aluminiowe pro�le i podłoże z EPS 200 sklejane są ze sobą
fabrycznie. Nacięcia technologiczne umieszczone na krawędziach płyty
systemowej ułatwiają dopasowanie panelu do wymiarów i kształtu
pomieszczenia. Wypro�lowane w kształcie litery omega gniazda pro�li
aluminiowych doskonale mocują rury pętli grzewczych w panelu, zapewniając
jednocześnie idealne rozprowadzenie ciepła na powierzchni panelu.

In this system, aluminum pro�les and EPS 200 substrate are glued together.
Technological cuts placed on the edges of the system board make it easier to �t
the panel to the dimensions and shape of the room. Omega shaped channels in
the aluminum pro�le securely hold the pipe in the panel,  ensuring perfect heat
distribution through the panel surface.
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Suche systemy ogrzewania podłogowego. / Dry underfloor heating systems.






