
VYKUROVANIE 
UHLÍKOVÝMI 
INFRAFÓLIAMI

Výhody podlahového infrakúrenia  

 ÚSPORNÉ
Vďaka produkcii sálavého tepla vieme dosiahnuť v porovnaní 
s konvekčným  kúrením úsporu nákladov 30 %.

 KOMFORTNÉ
Váš byt naplní príjemným sálavým teplom.
Ohrieva nielen vzduch, ale aj osoby, nábytok, steny v miestnosti 
– vyčarí veľmi príjemnú klímu ktorú poznáte z miestností vykuro-
vaných krbom..

 ZDRAVŠIE
V miestnosti stabilizuje vlhkosť vzduchu a vďaka nízkotepelnému 
ohrevu a sálavému teplu minimalizuje prašnosť. 

 BEZPEČNÉ
Nízkoteplotné vykurovanie: pracovná teplota uhlíkovej fólie je 
40°C. 

 JEDNODUCHÉ:
Rýchla a jednoduchá inštalácia, minimálna výška na zabudova-
nie. S kúrením možno začať po zabudovaní prakticky okamžite. 
Jednoduchá a presná regulácia. 

Pro Designe, s. r. o., 
1. mája 105, 
031 01 Liptovský Mikuláš
Vyrobené v Korei
www.heatart.sk

 Termoregulácia: 
Termoregulácia je potrebná v každej miestnosti.  Kvalitná termoregulá-
cia Vám zabezpečí ideálnu prevádzku, maximálny komfort a minimálne 
náklady.  Odporúčame WIFI temostaty z produktovej rady pTOUCH  
v rôznych dizajnoch.

Cenník termostaty
pTOUCH LCD                                      49,90 +DPH
pTOUCH LCD WIFI TUYA                  59,90 +DPH
pTOUCH BLACK WIFI BEOK            59,90 +DPH
pTOUCH WIFI                                     64,90 +DPH
pTOUCH PIANO WIFI TUYA             69,90 +DPH

pTOUCH LCD WIFI TUYApTOUCH WIFI

pTOUCH PIANO WIFI TUYA pTOUCH BLACK WIFI BEOK

Uhlíková fólia značky HeatArt Uhlíková fólia značky NanoHeat



PRAXOU PREVERENÁ ŽIVOTNOSŤ FÓLIÍ VIAC AKO 20 ROKOV 
Záruka 5 rokov

Vyrobené v Korei

 Ceník
Nižšie uvádzané ceny sú bez DPH !!!

NanoHeat foil, 0,498 mm 23,90  Eur/m2

HeatArt foil       0,388 mm 11,90  Eur/m2

PRÍSLUŠENSTVO: 

1. Al fólia vodivá 1,65  Eur m2

2. Protikročajová podložka 5mm 2,45  Eur/m2

3. Konektor 0,75  Eur/ks

4. Vodič čierny 2,5qmm tr.ochrany II 1,15  Eur/bm

5. Vodič modrý 2,5qmm tr.ochrany II 1,15  Eur/bm

6. Butylová páska 20m x 5cm 29,90  Eur/roll

7. Izolačná páska 50m x 5cm 9,90  Eur/roll

8. Hlinníková páska (vodivá) 50m x 5cm 9,90  Eur/roll

9. Lisovacie kliešte na konektor 75,00  Eur/ks

10. Odizolovacie kliešte 49,00  Eur/ks

 11. Hydroizolačná fólia 0,4mm 0,69  Eur/m2

Carbónové (uhlíkové) infrafólie značiek NanoHeat a HeatArt 

produkujú dnes vyhľadávané sálavé teplo, čím zabezpečia 

max. tepelnú pohodu, ale zároveň šetria náklady na energie. 

Teplo v prostredí vykurovanom infratechnológiou je vnímané 

o 2-3°C teplejšie, než naozaj je. Vďaka tejto skutočnosti vieme 

ušetriť viac ako 18% nákladov na energie. Sálavé teplo pro-

dukované infrafóliami ďalej urýchli vysušenie stien. Suché steny 

majú nižšiu tepelnú vodivosť, prepustia menej tepla, čím prichá-

dza k ďalšej úspore, sumárne až do 30% v porovnaní s konvekč-

ným vykurovaním.

Excluzívna uhlíková infrafólia NanoHeat sa vďaka unikátnej 

skladbe vyznačuje vyššou mechanickou odolnosťou a vyššou 

odolnosťou voči vlhku. 

Pevnosť a elektrická izolácia je zospodu zabezpečená silnou 

bázou z dvoch vrstiev polyetylénovej fólie. Na túto nasadá sa-

motný karbónový vykurovací element, s obsahom striebra. Z hor-

nej časti je vykurovací element chránený Ethylénvinylacetátom, 

ktorý mu svojim sieťovým usporiadaním dodáva pevnosť, pruž-

nosť a vyššiu ochranu voči vlhku (tento materiál sa vďaka unikát-

nym vlastnostiam používa aj do medicínskych implantátov!). Vrch-

nú ochrannú vrstvu tvoria opäť dve vrstvy polyethylénovéj fólie.  

Uhlíková infrafólia HeatArt má štandardné zloženie ako pozná-

me u väčšiny uhlíkových infrafólií na našom trhu. 

PET 0,05 mm ▶
Lepidlo/Farbivo 0,01 mm ▶

PET 0,05 mm ▶

Ethylenvinylacetát 0,09 mm ▶

Meď/Striebro/Carbon 0,075 mm ▶

PET 0,188 MM ▶

Lepidlo/Farbivo 0,01 mm ▶
PET 0,025 mm ▶

ochranná laminácia

vykurovací element

báza

hydroizolačná fólia 0,4 mm

uhlíková vykurovacia fólia
pripojiť na elektrickú sieť, ochrana FI 30mA

protikročajová izolácia 3-5 mm

hydroizolačná fólia 0,4 mm

poter betón/anhydrid 45-65 mm

hliníková odrazová a uzemňovacia fólia
vodivo pospájať a uzemniť priamo na HUS

Skladba exclusivnej uhlíkovej fólie NanoHeat  Techické údaje                 
Napätie:  230 V
Výkon:  80 W/m2

Max. pracovná teplota 40°C
Hrúbka: 0,498 mm NanoHeat
 0,338 mm HeatArt
Šírka: 1 m
Izolácia: PET
Ochranné opatrenia: FI-istič 30 mA
Max. dĺžka rohože pri 10A: 20 m2

 Prednosti 
+ vyššia mechanická pevnosť a pružnosť (u NanoHeat)

+ vyššia odolnosť voči vlhku (u NanoHeatt)

+ obsah striebra zvyšuje antibakteriálnu ochranu prostredia

+  montáž ideálne priamo medzi podlahovú krytinu a protikro-

čajovú izoláciu (žiadna prekážka sálaniu tepla)

+ úspora energií (vďaka infratechnológii)

+ Minimálne magnetické pole 

+ Jednoduchá, rýchla a max. bezpečná montáž

+ Rovné, nekrútiace sa a presné položenie 


