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Zmieniamy przyszłość
na zieloną

Dlaczego Heat Decor to dobry wybór?

Rozwijamy
technologię produkcji
Innowacyjne produkty są
naszym powodem do dumy.
Mamy własne linie produkcyjne
m.in. w Korei Południowej.
Zapewniamy ciepło
na wiele dekad
Nasze technologie zmieniają
przyszłość na zieloną: wolną
od emisji pyłów i CO2 oraz
kosztów serwisowania.
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Logistyka i sprzedaż

Działamy szybko
i sprawnie
Szybkość to nasz atut: od wysyłki
ze sklepu w jeden dzień roboczy aż
po montaż i uruchomienie ogrzewania
dla całego domu w ciągu 1 doby.
Pomagamy w dokonaniu
właściwego wyboru
Wspieramy naszych klientów
eksperckim doradztwem,
a naszych partnerów
szkoleniami.
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Projektowanie i montaż

Jesteśmy praktykami
i znamy się na montażu
Instalujemy systemy
grzewcze w Polsce i za
granicą, dlatego wiemy, jak
najlepiej je projektować.

Specjalizujemy się
w folii grzewczej
Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy na rynek folie grzewcze
o specjalistycznym zastosowaniu
dopasowane do różnych typów podłóg.
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Folie grzewcze na podczerwień
Światowy lider
Dział rozwoju produkcji folii grzewczych pełni kluczową rolę w Heat Decor.
Najlepsze w branży laboratoria techniczne oraz jedyne w swojej klasie
systemy kontroli jakości gwarantują, że nasze folie grzewcze są
produkowane zgodnie z wyśrubowanymi europejskimi standardami.
To dlatego zdobywają uznanie u najbardziej wymagających klientów
z UE i całego świata.

Wszechstronne zastosowanie
Jako pierwsi na świecie oferujemy folie grzewcze w wyspecjalizowanych
seriach HD-G, HD-EPL oraz HD-PRO.
Dzięki temu nasze systemy grzewcze znakomicie sprawdzają się
w praktycznie każdej przestrzeni mieszkaniowej i publicznej: pod
wylewką, pod panelami laminowanymi i winylowymi SPC, pod deską
wielowarstwową, a także w ścianach i w sufitach.
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Historia specjalizacji
2021

Wdrożenie wyspecjalizowanych serii folii grzewczych,
zastosowanie folii w obiektach wielkopowierzchniowych
i osiedlach mieszkalnych.

2020

Udoskonalanie folii grzewczych i metod sprzedaży w zestawach
do klienta indywidualnego.

2017

Powstanie folii serii Green, opracowanie i premiera teflonowych
mat grzewczych.

2014

Opracowanie paneli na podczerwień i pierwsza drabinkowa folia
grzewcza w sprzedaży ogólnopolskiej.

2009

Produkcja płyt grzewczych i podestów na bazie folii grzewczych.

2004

Narodziny koncepcji wykorzystania zjawiska długich fal
podczerwonych (FIR) w celach grzewczych.
Katalog Heat Decor
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Unikalna budowa folii grzewczych Heat Decor

Autorskie rozwiązania technologiczne
1. Matryca „carbon-hHD”: zapewnia
równomierne nagrzewanie.
2. Wielowarstwowy układ komponentów PET
„multi-layerHD”: zwiększa trwałość.
3. Bezpieczny system cięcia „safe cutHD”
(tylko w serii HD-G oraz HD-EPL):
ułatwia instalację.
4. Połączenie elektryczne pastą ze srebra
w technologii drabinkowej „silver ladderHD”:
gwarantuje stabilną pracę.
Folię grzewczą Heat Decor w systemach
ogrzewania na podczerwień charakteryzuje.
klasa wodoszczelności IPX7.
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Podstawowe informacje o produkcie

5 faktów o foliach
grzewczych,
które warto znać

Folie grzewcze emitują długie promieniowanie podczerwone, które
zamienia się w ciepło w zetknięciu z ciałami stałymi, takimi jak ściany,
podłogi, sufit czy nasze stopy. W efekcie wszystkie ciała stałe
w zasięgu systemu pełnią rolę akumulacyjnych źródeł energii cieplnej.
Sama folia pracuje na niskich temperaturach bezpiecznych dla każdego
typu podłogi.
Folia grzewcza nie wymaga serwisowania w odróżnieniu od
alternatywnych systemów, jest ogrzewaniem na całe życie. Jej koszty
instalacji są bardzo niskie, co oznacza oszczędność na starcie, gdy
inwestujemy w zeroemisyjne ogrzewanie przyszłości.
80% pokrycia powierzchni tworzy samodzielny system grzewczy
oparty na foliach grzewczych. Różne szerokości folii grzewczych
ułatwiają dopasowanie systemu do obrysu podłogi czy sufitu.
Moc folii grzewczej należy dopasować do termoizolacyjności
budynku oraz powierzchni systemu. Rekomendowana jest najniższa
możliwa moc. Folie grzewcze o różnej mocy nie mogą być łączone
w jednym układzie, ponieważ każda moc jest inaczej sterowana
termostatem.
Ogrzewanie podczerwienią pozytywnie wpływa na: regenerację
mięśni i uprawę domowej zieleni oraz zapobiega rozwojowi pleśni
i roztoczy. Jest bezgłośne. Nie unosi kurzu i dzięki temu jest przyjazne
dla alergików.
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Wyspecjalizowane serie folii grzewczych Heat Decor

SERIA

GRUBOŚĆ

PRZEZNACZENIE

GWARANCJA
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HD-G

HD-EPL

HD-PRO

0,338 mm

0,458 mm

0,500 mm

• panele laminowane
• pod lustra
• sufit
• ściana

• wylewka
• deska warstwowa
• panele winylowe SPC

• panele winylowe SPC
• deska warstwowa
• inne wymagające
zastosowania

10 lat

25 lat

30 lat

Kompletna oferta folii grzewczych HD-G
Rekomendowane zastosowanie: pod panele laminowane, pod lustra,
do systemów ściennych i sufitowych.
GWARANCJA 10 LAT

Model folii grzewczej

Szerokość
folii [cm]

Moc na m2

Moc
na metr
bieżący

Maks.
temperatura
folii [°C]

Maks. długość
instalacji jednego
pasa folii [m]

Waga jednej
rolki [kg]

HD310G

100

220

220

~50

5

48,5

HD310G

100

140

140

~40

8

48,5

HD310G

100

80

50

~32

12

48,5

HD310G

100

60

60

~28

14

48,5

HD305G

50

400

200

~90

5

25

HD305G

50

220

110

~50

10

25

HD305G

50

140

70

~40

14

25

HD305G

50

80

40

~32

22

25

HD305G

50

60

30

~28

26

25

HD3025G

25

220

55

~50

18

14

HD3025G

25

140

35

~40

26

14

HD3025G

25

80

20

~32

32

14

HD3025G

25

60

15

~28

36

14

Długość folii grzewczej HD-G w jednej rolce wynosi: 100 m.
Miejsca cięcia: co 12,5 cm.
Napięcie: 230V.

Folię HD-G można kupić na metry oraz w gotowym do montażu zestawie z akcesoriami.
Katalog Heat Decor

11

Zastosowanie folii grzewczej HD-G

Grubość: 0,338 mm

Gwarancja: 10 lat

Zastosowanie: pod panele laminowane, pod lustra, do
systemów ściennych i sufitowych.
Mniej niż 0,7 cm - tylko tyle zajmuje system grzewczy
pod panelami.
Szybkość działania – w odróżnieniu od tradycyjnego
wodnego ogrzewania podłogowego ciepło pod stopami
poczujesz już w kilkanaście minut po włączeniu systemu
grzewczego.
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Kompletna oferta folii grzewczych HD-EPL
Rekomendowane zastosowanie: pod wylewkę, pod deski wielowarstwowe min. 10 mm.
oraz pod panele winylowe SPC (bez zintegrowanego podkładu) min. 5 mm.
GWARANCJA 25 LAT

Model folii grzewczej

Szerokość
folii [cm]

Moc na m2

Moc
na metr
bieżący

Maks.
temperatura
folii [°C]

Maks. długość
instalacji jednego
pasa folii [m]

Waga jednej
rolki [kg]

HD-EPL.100

100

220

220

~50

5

45

HD-EPL.100

100

140

140

~40

8

45

HD-EPL.100

100

80

80

~32

12

45

HD-EPL.100

100

60

60

~28

14

45

HD-EPL.50

50

220

110

~50

10

24

HD-EPL.50

50

140

70

~40

14

24

HD-EPL.50

50

80

40

~32

22

24

HD-EPL.50

50

60

30

~28

26

24

HD-EPL.25

25

220

55

~50

18

12,5

HD-EPL.25

25

140

35

~40

26

12,5

HD-EPL.25

25

80

20

~32

32

12,5

HD-EPL.25

25

60

15

~28

36

12,5

Długość folii grzewczej HD-EPL w jednej rolce wynosi: 75 m.
Miejsca cięcia: co 12,5 cm.
Napięcie: 230V.

Folię HD-EPL można kupić na metry oraz w gotowym do montażu zestawie z akcesoriami.
Katalog Heat Decor
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Zastosowanie folii grzewczej HD-EPL

Grubość: 0,458 mm

Gwarancja: 25 lat

Rekomendowana pod wylewkę i deskę wielowarstwową.
Każdy rodzaj podłóg – system grzewczy pod wylewką
daje swobodę zastosowania dowolnej podłogi i jej
różnorodnej aranżacji. Na wylewce można układać
m.in. płytki, posadzki żywiczne oraz nawet najbardziej
wymagające drewniane podłogi.

Zastosowanie: deska wielowarstwowa.

System akumulacyjny – montaż systemu grzewczego
z folią grzewczą pod wylewką zamienia go w system
akumulacyjny: całe ciepło oddawane jest do wylewki
i w niej gromadzone, po czym stopniowo uwalnia się do
pomieszczenia. Umożliwia to efektywne korzystanie
z tańszej drugiej taryfy energii elektrycznej.
Zastosowanie: pod wylewką.
Katalog Heat Decor
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Kompletna oferta folii grzewczych HD-PRO
Rekomendowane zastosowanie: pod panele winylowe SPC (bez zintegrowanego
podkładu) min. 4 mm oraz inne szczególnie wymagające miejsca.
GWARANCJA 30 LAT

Model folii grzewczej

Szerokość
folii [cm]

Moc na m2

Moc
na metr
bieżący

Maks.
temperatura
folii [°C]

Maks. długość
instalacji jednego
pasa folii [m]

Waga jednej
rolki [kg]

HD-PRO.100

100

220

220

~48

5

53

HD-PRO.100

100

140

140

~38

8

53

HD-PRO.100

100

80

80

~30

12

53

HD-PRO.100

100

60

60

~26

14

53

HD-PRO.50

50

220

110

~48

10

27,5

HD-PRO.50

50

140

70

~38

14

27,5

HD-PRO.50

50

80

40

~30

22

27,5

HD-PRO.50

50

60

30

~26

26

27,5

HD-PRO.25

25

220

55

~48

18

14

HD-PRO.25

25

140

35

~38

26

14

HD-PRO.25

25

80

20

~30

32

14

HD-PRO.25

25

60

15

~26

36

14

Długość folii grzewczej HD-PRO w jednej rolce wynosi: 75 m.
Miejsca cięcia: co 1 cm.
Napięcie: 230V.

Folię HD-PRO można kupić na metry oraz w gotowym do montażu zestawie z akcesoriami.
Katalog Heat Decor
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Zastosowanie folii grzewczej HD-PRO

Grubość: 0,500 mm

Gwarancja: 30 lat

Rekomendowana pod panele winylowe SPC min. 4 mm
bez zintegrowanego podkładu, deskę trójwarstwową
i wszędzie tam, gdzie niezbędna jest najwyższa
wytrzymałość i dopasowanie do 1 cm.
Solidna konstrukcja - każdy element systemu
grzewczego jest tak dopasowany pod daną podłogę,
by zapewnić użytkownikom spokój i ciepło na
dziesięciolecia. W panelach winylowych kluczowa jest
m.in. supertwarda termoizolacja HD-XPS300 oraz
najmocniejsza folia grzewcza o grubości 0,5 mm, dzięki
którym system sprawdza się już przy najcieńszych
panelach winylowych.
Równomierne ciepło - folie grzewcze HD-PRO dzięki
matrycom grzewczym w kształcie zbliżonym do plastra
miodu emitują ciepło na ponad 90% swojej powierzchni.
Oznacza to harmonijne nagrzewanie pomieszczeń
i równomiernie ciepłą podłogę.
Katalog Heat Decor
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Gotowe do montażu zestawy folii grzewczej
Zestaw folii grzewczej Heat Decor
Korzystając z gotowego do montażu zestawu można
samodzielnie, szybko i sprawnie uruchomić ogrzewanie
na podczerwień w wybranym pomieszczeniu. Aby
kupić właściwy zestaw należy wybrać:
typ folii grzewczej (HD-G, HD-EPL, HD-PRO)
odpowiedni do planowanej podłogi;
powierzchnię folii grzewczej odpowiednią do
planowanego miejsca;
moc folii grzewczej odpowiednią do poziomu
termoizolacji budynku;
model termostatu - manualny, dotykowy lub
z WiFi.
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria
w odpowiedniej ilości oraz instrukcję. Nie zawiera folii
paroizolacyjnej, podkładu termoizolacyjnego
i narzędzi. Przyłączenie do sieci musi wykonać elektryk
z uprawnieniami SEP.
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System Heat Decor pod panele
Schemat warstwowy
1. Panel laminowany / winylowy / deska warstwowa.
2. Folia paroizolacyjna 0,2 mm.
3. Folia grzewcza: HD-G 0,338 mm (panele laminowane),
HD-EPL 0,45 mm (deska i winylowe SPC 5 mm), lub HD-PRO 0,5
mm (winylowe SPC 4 mm).
4. Mata izolacyjna 5 mm lub styrodur HD-XPS 300 6 mm
(rekomendowany pod deskę i panel winylowy).
5. Folia paroizolacyjna 0,2 mm.
6. Wylewka betonowa lub płyta OSB/MFP.
• Typ ogrzewania: podczerwienią.
• Konieczny podkład: wyłącznie wyżej wymieniony.
• Czas instalacji dla ok. 150 m2: 1 dzień.
• Sprawność: natychmiast.
Do pracy systemu w roli jedynego źródła ciepła wystarczy
pokrycie ok. 80% powierzchni podłogi i dopasowanie mocy do
termoizolacyjności pomieszczenia.
Warunkiem bezpiecznego działania systemu jest zastosowanie
czujnika podłogowego.
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System Heat Decor pod wylewkę
Schemat warstwowy
1. Płytki ceramiczne, kamienne lub gresowe.
2. Klej mocujący płytki.
3. Grunt stanowiący podłoże dla płytek i kleju.
4. Wylewka cementowa lub anhydrytowa.
5. Fartuch kołnierza dylatacyjnego.
6. Uziemienie.
7. Folia paroizolacyjna 0,3 mm.
8. Siatka ze stali nierdzewnej uziemiona.
9. Folia paroizolacyjna 0,3 mm.
10. Folia grzewcza HD-EPL (rekomendowana) lub HD-PRO.
11. Folia paroizolacyjna 0,3 mm.
12. Kołnierz dylatacyjny (piankowy).
13. Styropian podłogowy pełniący funkcję termoizolacyjną.
14. Wylewka betonowa / płyta OSB.
• Typ ogrzewania: akumulacyjne, można korzystać z oszczędnej
drugiej taryfy.
Warunkiem bezpiecznego działania systemu jest zastosowanie
czujnika podłogowego.
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System Heat Decor sufitowy
Schemat warstwowy
1. Ściana.
2. Stelaż.
3. Wełna termoizolacyjna.
4. Folia grzewcza HD-G 25 cm.
5. Folia paroizolacyjna
6. Płyta g-k.
7. Wieszak noniuszowy.
• Typ ogrzewania: podczerwienią.
Warunkiem bezpiecznego działania systemu jest zastosowanie
czujnika nad folią grzewczą.
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System Heat Decor w ścianie
Schemat warstwowy
1. Płytki ceramiczne, kamienne lub gresowe.
2. Klej mocujący płytki.
3. Grunt stanowiący podłoże dla płytek i kleju.
4. Płyta g-k.
5. Blachowkręty.
6. Paroizolacja.
7. Folia grzewcza HD-G 25 cm, 50 cm.
8. Taśma mocująca HD.
9. Konstrukcja stalowa.
10. Wełna mineralna.
11. Ściana (pustaki ceramiczne, beton komórkowy).
• Typ ogrzewania: podczerwienią.
Warunkiem bezpiecznego działania systemu jest zastosowanie
czujnika pod folią grzewczą.
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Maty grzewcze
Technologia teflonu
Maty grzewcze Heat Decor wytrzymują temperatury sięgające
nawet 220 stopni, co zapewnia im długą bezawaryjną pracę.
Są stworzone do szybkiego nagrzewania podłogi w ogrzewaniu
akumulacyjnym. Ich pracę kontrolują inteligentne termostaty
gwarantujące przyjemne ciepło terakoty pod stopami. Trwałość
całego systemu osiągnięto dzięki otulinie żyły grzejnej
z wysokojakościowego teflonu.

Sprawdzone zastosowanie
Maty grzewcze stosuje się wyłącznie pod płytki ceramiczne,
gresowe i kamienne.
Są łatwe w montażu, zajmują ledwie 3 mm na wysokość, co
zmniejsza zapotrzebowanie na klej lub masę samopoziomującą.
Nie emitują odczuwalnego pola elektromagnetycznego, nie
generują zanieczyszczeń powietrza i zapewniają spokój na lata,
gdyż nie wymagają żadnych prac konserwacyjnych.
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Podstawowe informacje o produkcie
Izolacja FEP (teflon) to lepsze parametry i trwałość niż klasyczna
izolacja PVC.

7 faktów o matach
grzewczych,
które warto znać

Moc maty grzewczej to standardowo 150 W/m2 i nie łączmy różnych
mocy w jednym systemie, ponieważ każda moc posiada inne
parametry rozruchu i uzysku temperatury.
Konstrukcja maty grzewczej pozwala na cięcie jedynie siatki
z włókna szklanego, by przewód grzewczy prowadzić w dowolny
sposób. Przewodu nie wolno docinać.
Przewód grzejny jest lekko płaski i bardzo cienki (2×3 mm), co
umożliwia instalację w miejscach z ograniczoną wysokością na
posadzki i obniża zużycie kleju lub masy samopoziomującej.
Samoprzylepność maty grzewczej Heat Decor ułatwia montaż
systemu grzewczego a ten efekt dodatkowo zwiększa elastyczność
i sprężystość maty grzewczej.
Ciepło powstaje w wyniku przepływu prądu elektrycznego
przez druty oporowe wolframowo-niklowe i jest przenoszone na
płaszczyznę podłogi ogrzewając pomieszczenie.
Mata grzewcza nie wymaga serwisowania, jest jednorazową
inwestycją w oszczędne, zeroemisyjne i zielone ogrzewanie budynku.
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Kompletna oferta mat grzewczych Heat Decor
Zastosowanie: pod płytki ceramiczne, gresowe i kamienne.

Nr

Model maty grzewczej

Moc [W]

Rozmiar
[m x m]

Powierzchnia
[m2]

1

HD-mat 150/1.0

150

0.5×2

1,0

2

HD-mat 150/1.5

225

0.5×3

1,5

3

HD-mat 150/2.0

300

0.5×4

2,0

4

HD-mat 150/2.5

375

0.5×5

2,5

5

HD-mat 150/3.0

450

0.5×6

3,0

6

HD-mat 150/3.5

525

0.5×7

3,5

7

HD-mat 150/4.0

600

0.5×8

4,0

8

HD-mat 150/4.5

675

0.5×9

4,5

9

HD-mat 150/5.0

750

0.5×10

5,0

10

HD-mat 150/6.0

900

0.5×12

6,0

11

HD-mat 150/7.0

1050

0.5×14

7,0

12

HD-mat 150/8.0

1200

0.5×16

8,0

13

HD-mat 150/9.0

1350

0.5×18

9,0

14

HD-mat 150/10.0

1500

0.5×20

10,0

15

HD-mat 150/12.0

1800

0.5×24

12,0
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Gotowe do montażu zestawy maty grzewczej
Zestaw maty grzewczej Heat Decor
Z gotowym do montażu zestawem maty grzewczej
samodzielnie i z łatwością można przygotować
elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytki. Aby
kupić właściwy zestaw należy wybrać:
powierzchnię maty grzewczej odpowiednią
do planowanego miejsca;
model termostatu - manualny, dotykowy lub
z WiFi.
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria
w odpowiedniej ilości oraz instrukcję. Nie zawiera
narzędzi. Przyłączenie do sieci musi wykonać elektryk
z uprawnieniami SEP.
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System Heat Decor pod płytki
Schemat warstwowy
8

1. Terakota (płytki)
2. Klej elastyczny
3. Końcówka peszla z czujnikiem podłogowym
4. Mata grzewcza Heat Decor
5. Izolacja cieplna podłogi (opcjonalnie)
6. Zaprawa klejowa elastyczna
7. Podkład podłogowy (szlichta)
8. Termostat (do pomieszczeń wilgotnych lub zewnętrzny z dwoma
czujnikami zewnętrznymi)
9. Peszel z czujnikiem temperatury podłogi
10. Peszel z przewodami zasilającymi matę grzewczą Heat Decor
11. Linia zasilająca 230V

11
9

10

1
2

3
4
5
6
7

3

• Typ ogrzewania: oporowy/podczerwień.
• Izolacja cieplna podłogi: opcjonalna.
Warunkiem bezpiecznego działania systemu jest zastosowanie
czujnika podłogowego.
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Grzejniki na podczerwień
Efektywne promienniki podczerwieni
Konstrukcja grzejników Heat Decor to ujęte w niezwykle cienki kształt wysoce
trwałe i efektywne promienniki podczerwieni wyprodukowane w najnowszej
technologii.
Włączone nie unoszą kurzu i roztoczy. Sprzyjają dobremu samopoczuciu osób
cierpiących na alergie i skłonnych do wychładzania organizmu. Ogrzewają na
odległość wywołując odczucie ciepła podobne do tego, które mamy stojąc
w promieniach Słońca.

Design i gwarancja
Obudowa grzejnika składa się z trwałych i estetycznych materiałów: lakierowany
proszkowo na biało i wygrzewany w temp. 200°C metal, ceramika w wielu
modnych wzorach lub szkło czarne i białe.
Grzejniki zajmują niewiele miejsca, bo ich grubość nie przekracza 2 cm.
Można je montować pionowo i poziomo. Podnoszą atrakcyjność wnętrz.
Wysokogatunkowe komponenty zapewniają grzejnikom długoletnią żywotność
i 5-letni okres gwarancyjny.
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Podstawowe informacje o produkcie
6 faktów
o grzejnikach na
podczerwień,
które warto znać

Zalecana odległość powierzchni emisyjnej grzejnika od obiektów
stałych w otoczeniu wynosi 100 cm i więcej.
Promieniowanie ogrzewa ludzi będących naprzeciw grzejnika
oraz ściany, meble, elementy aranżacji wnętrz itp. do temperatury
ustawionej na termostacie w zakresie przyjemnym dla człowieka
i neutralnym dla wszelkich obiektów w otoczeniu.
Oszczędność w stosunku do tradycyjnych elektrycznych systemów
grzewczych sięga 30%.
Termostat wbudowany w grzejnik reguluje temperaturę
w pomieszczeniu oraz temperaturę samego grzejnika, co chroni
komfort użytkowników i sam grzejnik.
Montaż wymaga tylko wiertarki, a grzejnik umieszczamy bezpośrednio
na ścianie na kołkach rozporowych w sposób stabilny, zabezpieczony
przed dziećmi. Możliwy jest montaż na kółkach. Dołączamy instrukcję.
Zastosowanie obejmuje domy, mieszkania, biura, hale przemysłowe
oraz obiekty użyteczności publicznej.
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Kompletna oferta grzejników na podczerwień Heat Decor
5 lat gwarancji na grzejniki ceramiczne, szklane oraz metalowe, 2 lata na termostat.
2 lata gwarancji na promienniki, zastosowanie w halach i magazynach.

Model
grzejnika

Typ
grzejnika

Moc [W]

Rozmiar
[mm]

Powierzchnia do
ogrzania [m2]

Kubatura do
ogrzania [m3]

Waga
[kg]

HD-C400T termostat

ceramiczny

500

600x600x17

10

25

13

HD-C600T termostat

ceramiczny

750

900x600x18

15

38

23

HD-G450T termostat

szklany

450

900x450x18

9

23

13

HD-SW300 włącznik

metalowy

300

800x370x15

6

15

6

HD-SW500 włącznik

metalowy

500

1100x470x15

10

25

10

HD-SW750 włącznik

metalowy

750

1200x570x15

15

38

13

HD-SWT400 termostat

metalowy

400

800x370x15

8

20

6

HD-SWT700 termostat

metalowy

700

1100x470x15

14

35

10

HD-SWT1000 termostat

metalowy

1000

1200x570x15

20

50

13

HD-EXP 1000

promiennik

1000

1522x150x44

nd.

nd.

6,5

HD-EXP 1300

promiennik

1300

1522x150x44

nd.

nd.

6,5

HD-EXP 1500

promiennik

1500

1522x150x44

nd.

nd.

6,5

HD-EXP 2000

promiennik

2000

1522x150x44

nd.

nd.

6,5

Grzejnik metalowy

Grzejnik ceramiczny

Promiennik podczerwieni
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Termostaty
Ergonomia i jakość
Termostat jest tym elementem systemu grzewczego, z którym użytkownik
ma do czynienia na co dzień. To właśnie codzienną wygodą kierujemy się
w projektowaniu i produkcji termostatów Heat Decor.
Wszystkie termostaty posiadają atesty oraz certyfikaty notyfikowanych
laboratoriów z Unii Europejskiej. Wysoka niezawodność, ergonomia i prostota
konstrukcji zapewniają: szybki montaż, sprawną integrację z wybranymi
produktami grzewczymi oraz intuicyjną obsługę.

Inteligentny dom
W ofercie mamy również kompleksowe rozwiązanie integrujące pracę
kilku termostatów na terenie biura czy domu, sprawdzone przez nas na
wielu inwestycjach budowlanych. Oprócz sprzedaży doradzamy w ich
prawidłowym doborze, montażu i zaprogramowaniu.
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Kompletna oferta termostatów Heat Decor
Dostępne kolory i wersje z WiFi.

Sterownik ZigBee
Biały.

HD-T02
Termostat programowalny.

HD-T500 – WiFi
Termostat programowalny ze zdalnym
sterowaniem. Biały lub czarny.

HD-T500
Termostat programowalny.
Biały lub czarny.

HD-T1000 - WiFi
Termostat programowalny ze zdalnym
sterowaniem. Biały lub czarny.

HD-T1000
Termostat programowalny.
Biały lub czarny.
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Asortyment
Polecamy to, czego sami używamy
Jesteśmy firmą odpowiedzialną zarówno za
projektowanie innowacyjnych rozwiązań, produkcję,
sprzedaż, jak i montaż.
Znamy się na ogrzewaniu elektrycznym od
A do Z. Doświadczeniu naszych ekip montażowych
zawdzięczamy perfekcyjny dobór asortymentu do
montażu folii grzewczych, który mamy w ofercie.
Każdy z produktów dostępny w kategorii
Asortyment został wielokrotnie przez nas
sprawdzony, posiada komplet wymaganych
atestów, jest trwały a zarazem ekonomiczny
i wygodny w użyciu.
Polecamy!
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Termoizolacja do ogrzewania
Styropian ekstrudowany
Styropian ekstrudowany HD-XPS300 dzięki swej
unikalnej twardości wynoszącej 300kPa zapewnia
niezmienne, stabilne warunki pracy systemu
grzewczego Heat Decor pod bardziej wymagającymi
rodzajami podłóg i właściwą termoizolację od podłoża,
co jest kluczowe dla efektywności energetycznej
całego systemu oraz jego żywotności.

Mata izolacyjna z pianki polietylenowej
Mata izolacyjna HD.IS.100/5 jest rekomendowana
jako podkład do systemu grzewczego Heat Decor pod
panele laminowane. Nie marszczy się po ułożeniu
i jest prosta w użyciu. Dzięki piance polietylenowej
komorowej wysokiej jakości, dwustronnie
laminowanej, zapewnia właściwą izolację od podłoża
i stabilne warunki dla pracy systemu.
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Przewody elektryczne
Przewody elektryczne podwójnie izolowane
Zaprojektowane specjalnie do systemu ogrzewania
podczerwienią. Zapewniają bezbłędny montaż
systemu grzewczego i mają znaczący wpływ na jego
żywotność dzięki swej unikalnej konstrukcji:
podwójna izolacja PVC zabezpiecza przewód
a jednocześnie łatwo jest ściągnąć obie
warstwy naraz
przekrój żyły 1,5 mm2 oraz 2,5 mm2
konstrukcja żyły wielodrutowa miedziana
napięcie 450/750 V
temperatura pracy -5°C do +70 °C
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Klej do folii grzewczej i siatka stalowa
Klej do folii grzewczej i luster
Klej Heat Decor HD-G01 cechuję się wysoką
odpornością temperaturową i wyjątkowo mocną
spoiną klejenia. Idealnie klei: folie grzewcze Heat
Decor, lustra, maty izolacyjne, folie paroizolacyjne,
płyty (wiórowe, MDF, HDF, melaminowane), materiały
tapicerskie, wykładziny, gumę, korek, większość metali
i tworzyw sztucznych (PCV, ABS, HIPS) itp.

Siatka ze stali nierdzewnej
Siatka ze stali nierdzewnej HD.S.1 to bardzo wysokiej
jakości materiał ze stali wykonany metodą tkania.
Siatka ma szerokość 100 cm, grubości 0,12 mm
i wymiar oczka 1,2 x 1,2 mm. Stosowana jest m.in.
w systemie ogrzewania podłogowego folią grzewczą
Heat Decor pod wylewką.
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Pozostały asortyment do montażu folii grzewczej
Wszystko, co niezbędne do szybkiego i bezbłędnego montażu.

Taśma
samowulkanizująca
czarna
Model: T.W.C

Taśma samoprzylepna
Heat Decor
Model: T.HD

Peszel ochronny
elektryczny

Folia paroizolacyjna
0,2 mm
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Taśma samoprzylepna
elektroizolacyjna
Heat Decor HD-PRO
Model: HD-PRO

Folia paroizolacyjna
0,3 mm

Taśma samoprzylepna
zbrojona
Model: T.HD.Z

Puszka instalacyjna
uniwersalna

Zaciskarka
Model: HD-LS.02

Konektory:
Typ: A, Ax
Typ: B, Bx

Produkty na zamówienie
Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest
dyskretne ciepło
Grzejniki dekoracyjne, stoły do masażu, ekologiczne
hodowle i uprawy czy ogrzewanie wspomagające
osuszanie malowanych elementów – jest bardzo wiele już
sprawdzonych zastosowań ogrzewania na podczerwień,
a my jesteśmy otwarci na opracowanie kolejnych.

Zielona energia
Stale angażujemy się w opracowywanie i wdrażanie
autorskich rozwiązań dla energooszczędnych, nowoczesnych
domów.
Panele fotowoltaiczne, wiatraki czy elektrownie wodne
wraz z dobrze skalkulowanym ogrzewaniem podczerwonym
Heat Decor i właściwie dobraną termoizolacją tworzą układy
samowystarczalne i zeroenergetyczne pod względem
całorocznego ogrzewania.

Panel na podczerwień na indywidualne zamówienie.
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Projektowanie systemów grzewczych
Dokładna wycena
Przygotowujemy indywidualne projekty systemu grzewczego do
zastosowania z produktami Heat Decor.
Wykorzystujemy przesłane rzuty pomieszczeń, odręczne szkice oraz
przekroje poprzeczne dokumentujące termoizolację i konstrukcję budynku.
Nasz klient korzystając z tej usługi od początku ma pewność, jakie
całościowo wydatki musi ponieść i że zamontowany u niego system spełni
wszystkie jego oczekiwania.

Dział Projektowy dla klientów biznesowych
Wszędzie tam, gdzie potrzebny jest profesjonalnie przygotowany projekt
dla całej nowej inwestycji i dokumentacja wraz z wizualizacją rozłożenia
systemu grzewczego Heat Decor, nasz Dział Projektowy służy pomocą.
Bardziej złożone projekty obejmujące wielomieszkaniowe inwestycje
budowlane czy biurowce realizujemy na podstawie indywidualnych ustaleń.
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Zielone pakiety współpracy
Preferencyjne warunki
Dbamy o zielony rozwój stale współpracujących z nami specjalistów i firm
zapewniając im preferencyjne warunki obejmujące indywidualne cenniki,
wynagrodzenia prowizyjne, dodatkowe wsparcie projektowe, materiały
marketingowe i szkolenia. Dostępne pakiety to:
Pakiet Architekt
Pakiet Deweloper
Pakiet Firma Budowlana
Pakiet Fotowoltaika
Pakiet Instalator
Pakiet Hurtownia

Zapraszamy do kontaktu!
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Główni zagraniczni partnerzy i nasze fabryki
Słowacja
Eco-Term Group s.r.o

Yarco 2010 LTD

Czechy
Heat Home s.r.o

Infra Heat s.r.o

Irlandia

Słowenia

Lucas LED Electrical

Wielka Brytania
Greg General Building
Services Ltd
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100jko d.o.o.

Rumunia
Klima Heating srl

Kontakt
Administracja, centrum logistyczne, laboratorium:
Polska
30-719 Kraków
ul. Gromadzka 54

+48 123 576 134
info@heatdecor.com

Obsługa klienta biznesowego w Polsce:
Artur Wierzba

+48 694 003 277

Region 1

arturwierzba@heatdecor.com

Adam Ludwicki

+48 795 462 386

Region 2

adamludwicki@heatdecor.com

Mariusz Jankowski

+48 795 496 590

Region 3

mariuszjankowski@heatdecor.com

Filip Kogut

+48 795 467 087

Region 4

filipkogut@heatdecor.com

