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A természet tökéletességével.

Szinte egyetlen más rendszer sem annyira gazdag egyedülálló ötletekben és nagyszerű megoldásokban, mint a természet. 

A természetes folyamatok jegyében történő innovatív cselekvés és gondolkodás képezik padlófűtésrendszereink élenjáró techno-

lógiájának és design-jának alapjait is. Olyan megoldások ezek, amelyek hatékony formában kötik össze az ökológiát és az ökonó-

miát, és ezzel a jövő teljes technikai szükségletét biztosítják.

Padlófűtés
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Entdecken Sie mit uns gemeinsam eine völlig neue Welt der Wärme. Unser aktuelles Fußbodenheizungsprogramm 

kombiniert innovative Konstruktionen mit erstklassiger Technik und bietet optimale Lösungen für den klassischen 

Wohnbereich sowie zur Bewältigung besonderer Aufgaben. Durch die freie Wahl des Oberflächenbodens und die hervorragende 

Abstimmung alle Komponenten sind auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wählen Sie aus unserer innovativen Fußboden- 

heizungsserie FLOORTEC . 
Mehr Technik. Mehr Design.

heatingthroughinnovation. – Fedezze fel velünk a fűtés új világát. Aktuális padlófűtésprogramunk nem csupán az innovatív 

konstrukciókat kombinálja kiváló technikával, hanem egyedülálló szolgáltatási kínálatunkkal biztosítja az Ön számára azt az előnyt, 

amit elvár tőlünk. Optimális megoldásokat kap klasszikus lakófelületekhez csakúgy, mint a különleges feladatok végrehaj tásához. A 

padlóburkolat szabad megválasztásával és a rendszerelemek kiváló összehangolásával semmi sem szab határt a kreativitásnak. Válasz-

szon innovatív padlófűtési rendszereinkből.

Több Technika. Több szolgáltatás.

Padlófűtés
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FLOORTEC rögzítő rendszer.
A szigetelő lemezen található „vonalrács“ a fűtési csövek pontos és gyors rögzítését teszik 

lehetővé a rögzítő klipszek használatával.

FLOORTEC bütyköslemez-rendszer.
A fűtőcsövek fektetése a bütyköslemezen történik, egész egyszerűen, mindössze négy lépésben 

- szerszám nélkül. 

FLOORTEC fektetősín-rendszer.
A rendszer egyszerűségével és folytatólagosan toldható elemeivel tűnik ki.

FLOORTEC nemesacél osztó-gyűjtő.
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FLOORTEC rögzítő rendszer. 

rugalmas, 
pontos illesztés, egyszerű.

A termék előnye
A FLOORTEC rögzítő rendszer 
elemei speciálisan egymáshoz 
illeszkedőek, és ez teszi lehetővé gyors 
és pontos szerelést.



FLOORTEC rögzítő rendszer 07

Tr
e

n
d

 &
 D

e
si

g
n

rö
g

zí
tő

 r
e

n
d

sz
e

r

FLOORTEC rögzítő rendszer. 

A FLOORTEC rögzítő rendszer  egy különösen rugalmas 

szerelés  lehetőségét kínálja. Az 50 mm-es „vonalrács“-nak és a speciális 

klipszeknek köszönhetően a fűtési csővek gyorsan és pontosan rögzíthetők 

a szigetelőlemezre.

részlet: 
FLOORTEC  Pe-Xa-cső vagy alumínium-
betétes cső, klipsszel rögzítve.
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A termék előnye
A rendszert egy pontos fektetési minta 
jellemzi. Az 60 mm-es raszter-osztás 
garantálja a tervezés szerinti optimális 
padlóhőmérséklet-eloszlást.

gyors, megbízható, pofonegyszerű.

FLOORTEC bütyköslemez-rendszer UNI.
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FLOORTEC bütyköslemez-rendszer UNI.

Ennél egyszerűbben és gyorsabban  szinte nem is lehet lefektetni a 

padlófűtési csöveket. A FLOORTEC bütyköslemez-rendszerrel UNI 

mindössze négy munkafázis után egy kész rendszert kapunk eredményként - 

anélkül, hogy szerszámra lenne szükségünk.

részlet: 
FLOORTEC  bütyköslemez UNI.



A termék előnye
A FLOORTEC fektetősín-rendszer  független az 
alatta kialakított szigeteléstől, kiválóan alkalmas nagy 
felületekhez és nagy terhelésekhez, valamint 50 mm-es 
osztásban folytatólagosan toldható.

FLOORTEC fektetősín-rendszer. 

10 FLOORTEC fektetősín-rendszer

           hatékony, 
végtelen, funkcionális.
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FLOORTEC fektetősín-rendszer.

A FLOORTEC fektetősín-rendszer  az 1 m-es hosszelemeiből 

adódó egyszerű kezelhetőségével  és a folytatólagosan toldható 

„pattintós“ megoldásával tűnik ki. A fektetősínt a szigetelőlemezbe szúrt 

U-klipszek rögzítik.

részlet: 
FLOORTEC  fektetősín.
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FLOORTEC nemesacél osztó-gyűjtő. 
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A termék előnye
A FLOORTEC nemesacél osztó-
gyűjtő egyszerűen beköthető  és 
¾“-os Euro-kónuszos csatlakozójának 
köszönhetően kompatibilis a 
kereskedelemben kapható padlófűtési 
rendszerekkel.

           nemes,
művészi,
funkcionális.
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FLOORTEC nemesacél osztó-gyűjtő. 

A látvány és a kifinomult technika egyesül a FLOORTEC nemesacél osztó-gyűjtőben. Így a 

hőelosztás nemes művészetét reprezentálja.  Csatlakozás- és üzemkész állapotban, csomagolva 

szállítjuk.

részlet fent: 
FLOORTEC  nemesacél osztó-gyűjtő 
állítókerékkel.

részlet lent: 
FLOORTEC 
térfogatáram kijelzővel.
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Termékleírás & szál l ítási  terjedelem

FLOORTEC rögzítő rendszer
A FLOORTEC  rögzítő rendszer szigetelőlemeze 
egyidejűleg biztosít kiváló lépés- hang- és hőszigetelést.  
10 m²-es tekercsben, vagy 2 m²-es összehajtott (PUR) lapok-
ban szállítjuk. Az integrált szövetbetétnek köszönhetően 
rögzítőklipszek fixen tartják a csöveket a szerelés ideje alatt 
is. A padlófűtési csövek (16-20 mm-es) rögzítése speciális 
klipszekkel történik. Ezek beékelődnek a szigetelőlemez 
szövetébe, és biztosan rögzítik a csöveket. A FLOORTEC 
rögzítő rendszerrel a padlófűtési csöveket nagy felületeken 
is gyorsan és egyszerűen lehet fektetni.

FLOORTEC bütyköslemez-rendszer UNI
A szigetelőlemez habbal kitöltött csőtartó bütykökkel ellátot-
tak. Ezen bütykök közé a fűtési cső egyszerűen lábbal 
betaposható. Természetesen a szűk sugarú íveket is nagyon 
egyszerűen lehet létrehozni. A FLOORTEC  bütyköslemez-
rendszer UNI szigetelő lemezei 35 mm-es lépés-zaj szigetelő 
és 11 mm-es hőszigetelő változatban kaphatak. A tartozékok 
bő kínálata áll rendelkezésükre azért, hogy a padlófűtés sze-
relése gyerekjáték legyen.

FLOORTEC fektetősín-rendszer
Ennél a rendszernél a fűtőcső-szerelés egy fektetősín segít-
ségével történik. Az U-klipszek segítségével kerülnek rögzí-
tésre az alatta fekvő szigetelőlemezre. A fektetősín-rendszer 
függetlennek tekinthető az alatta lévő szigetelőlemeztől, és 
ezáltal egy nagyon széleskörű és univerzális felhasználási 
lehetőséget jelent a padlófűtéseknél. A számos tartozéknak 
köszönhetően biztosított a könnyű és nem bonyolult fektetés.

FLOORTEC  nemesacél osztó-gyűjtő
A FLOORTEC  nemesacél osztó-gyűjtő minden padlófűtés 
lelkét jelenti. Kompakt építési módjának köszönhetően min-
den rendszernél alkalmazható, és beépített térfogatáram-
mérőjével (rotaméter) optimalizálható a fűtési körök tel-
jesítménye. Ha a FLOORTEC  nemesacél osztó-gyűjtőt a 
FLOORTEC  állítókerékkel kombinálva használják, akkor 
a VOGEL&NOOT  a törvényben meghatározott időn 
túlmenő, a vásárlás időpontjától számított 5 éves jótállást 
biztosít. Ez alól a garancia alól mindazon hibák és károk 
kivételt képeznek, amelyek a természetes elhasználódás, a 
hiányos karbantartás, a szakszerűtlen kezelés, a szerelési- 
és/vagy az üzemeltetési előírások figyelmen kívül hagyása, 
a túlzott igénybevétel, valamint olyan okok következtében 
lépnek fel, amelyek nem a VOGEL&NOOT  felelősségi 
körébe tartoznak.

Üzemelési feltételek
A maximális üzemi hőmérséklet a peroxidosan térhálósított 
FLOORTEC  fűtőcsövekkel készült FLOORTEC  padlófűtési 
rendszerek esetében 95 °C, maximálisan 6 bar üzemi nyomás 
mellett (10 bar alumíniumbetétes cső használata esetén).

Kiváló márkás termékek, legjobb minőségben 
A VOGEL&NOOT  nagyfokú hozzáértése és innovációs 
vállalkozó kedve mellett cégünk az ügyfeleinek kiváló márkát 
kínál a legjobb minőségben. A padlófűtési rendszerünk 
minőségi- és teljesítmény-adatait elismert és független 
európai intézetek folyamatosan vizsgálják és tanusítják.
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