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Dlaczego Heat Decor to dobry wybór?

Innowacyjne produkty są naszym powodem 
do dumy. Mamy własne linie produkcyjne 
m.in. w Korei Południowej.

Nasze technologie zmieniają przyszłość na 
zieloną: wolną od emisji pyłów i CO2 oraz 
kosztów serwisowania i odpadów z nim 
związanych.

Rozwijamy technologię
produkcji

Zapewniamy ciepło
na wiele dekad
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Dystrybucja

Dostępność i szybkość to nasz atut. 
Zamówienia realizujemy w krótkim czasie 
i nie mamy barier w dopasowaniu się do 
wzrostu zapotrzebowania.

Wspieramy naszych klientów eksperckim 
doradztwem, a naszych partnerów 
szkoleniami. 

Zapewniamy bieżącą  
dostępność produktów

Pomagamy w dokonaniu  
najlepszego wyboru
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Projektowanie i montaż

Instalujemy systemy grzewcze w Polsce 
i za granicą, dlatego wiemy, jak najlepiej je 
projektować.

Jako pierwsi na świecie wprowadziliśmy na 
rynek folie grzewcze o specjalistycznym 
zastosowaniu, dopasowane do różnych 
typów podłóg.

Jesteśmy praktykami
i znamy się na montażu

Specjalizujemy się
w folii grzewczej
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Systemy grzewcze Heat Decor
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pod podłogi

pod wylewki

pod lustra

do ścian i sufitów

grzejniki na podczerwień

pod płytki

promienniki podczerwieni

Rozwinęliśmy nowoczesne i komfortowe 
ogrzewanie do różnych zastosowań:
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Folie grzewcze

Nasze folie grzewcze dzielą się na cztery wyspecjalizowane serie:
HD-G, HD-EPL i HD-PRO [230 V] oraz HD-GDC [24 V].

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, sufitach i pojazdach.

Wszechstronne zastosowanie

Wyznaczamy kierunki rozwoju nowoczesnego ogrzewania elektrycznego, 
które jest:

Nasze produkty zdobywają uznanie u najbardziej wymagających klientów 
z UE i całego świata.

Światowy lider w produkcji folii grzewczych

komfortowe,

atrakcyjne cenowo.

efektywne,

ekologiczne,
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Unikalna budowa folii grzewczych Heat Decor
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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.

Bezpieczny system cięcia „safe cutHD” 
(tylko w serii HD-G, HD-GDC oraz HD-EPL): 
ułatwia instalację.

Wielowarstwowy układ komponentów PET
„multi-layerHD”: zwiększa trwałość.

Matryca „carbon-hHD”: zapewnia 
równomierne nagrzewanie.

Autorskie rozwiązania technologiczne

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



Podstawowe informacje o foliach grzewczych

5 faktów,
które warto znać

Ogrzewanie podczerwienią zamiast ogrzewania ciepłym 
powietrzem to duża zmiana w komforcie i mikroklimacie 
pomieszczeń. Ogrzewanie podczerwienią ogrzewa bezpośrednio 
podłogi, ściany, sufity czy stopy, pozytywnie wpływa na zdrowie, 
nie wywołuje ruchu powietrza, więc nie unosi kurzu i roztoczy.

Ogrzewanie wolne od serwisowania oznacza większy komfort 
użytkowania i mniejszy wpływ na środowisko. Raz zainstalowany 
system grzewczy nie wymaga ingerencji praktycznie przez całe 
życie jego użytkowników.

Równomierne „niewidzialne” ogrzewanie pomieszczeń to brak 
sfer chłodu sprzyjających zawilgoceniu i minimalizacja ryzyka 
rozwoju szkodliwych pleśni. System grzewczy obejmuje około 
80% powierzchni, a jednocześnie nie jest widoczny dla oka.

Moc dopasowana do potrzeb oznacza, że zastosowane 
w systemie folie grzewcze są dopasowane do kubatury i stopnia 
termoizolacyjności pomieszczeń.

Unikalna budowa folii grzewczych Heat Decor jest wynikiem wielu 
lat doświadczenia w produkcji folii grzewczych oraz ich montażu.
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Wyspecjalizowane serie folii grzewczych Heat Decor

SERIA

GRUBOŚĆ

PRZEZNACZENIE

GWARANCJA

•  panele winylowe SPC
•  deska warstwowa

HD-PRO

30 lat

0,500 mm

HD-EPL

25 lat

0,458 mm

• pod wylewkę

HD-G

10 lat

0,338 mm

•  panele laminowane
•  lustra

•  ściany i sufity

HD-GDC

10 lat

0,338 mm

• instalacje 24 V
• houseboat
• kampery
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Zastosowanie folii grzewczej HD-G

Szybkość działania – ciepło pod stopami jest odczuwalne  
w kilkanaście minut po włączeniu systemu grzewczego.

Mniej niż 0,7 cm - tylko tyle zajmuje system grzewczy 
pod panelami.

Zastosowanie: pod panele laminowane, pod lustra, do 
systemów ściennych i sufitowych. 

Grubość: 0,338 mm Gwarancja: 10 lat
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Zastosowanie folii grzewczej HD-EPL

Grubość: 0,458 mm Gwarancja: 25 lat

Zastosowanie: pod wylewkę.

Uniwersalność – wzmocniona folia grzewcza HD-EPL  
w montażu pod wylewkę współpracuje z każdym 
wykończeniem podłogi przeznaczonym do ogrzewania 
podłogowego.

System akumulacyjny – montaż pod jastrychem 
anhydrytowym lub cementowym tworzy system, który 
jednocześnie szybko oddaje, jak i magazynuje ciepło.

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



Zastosowanie folii grzewczej HD-PRO

Zastosowanie: pod panele winylowe SPC min. 4 mm bez
zintegrowanego podkładu oraz pod deskę wielowarstwową, 
z precyzyjnym docinaniem co 1 cm.

Najwyższa wytrzymałość - folia grzewcza HD-PRO 
w połączeniu z podkładami izolacyjnymi o wysokiej 
wytrzymałości na ściskanie w rodzaju HD-XPS300, tworzy 
najbardziej stabilny system pod podłogami pływającymi.

Więcej ciepła - na każdym metrze kwadratowym folia 
grzewcza HD-PRO emituje maksimum ciepła, gdyż 
matryca grzewcza pokrywa równomiernie całą jej 
powierzchnię między połączeniami elektrycznymi.

Grubość: 0,500 mm Gwarancja: 30 lat
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Zastosowanie folii grzewczej HD-GDC

Elastyczna – dopasowuje się do kształtu różnych 
powierzchni, także pofalowanych czy z łagodnymi kątami.

Odporna na wibracje - znajduje zastosowanie 
w pojazdach naziemnych, pływających oraz latających, 
pełniąc rolę lekkiego, zajmującego minimum przestrzeni 
systemu grzewczego.

Zastosowanie: do instalacji elektrycznych z napięciem 
24V. 

Grubość: 0,338 mm Gwarancja: 10 lat
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Korzystając z gotowego do montażu zestawu można 
samodzielnie, szybko i sprawnie uruchomić ogrzewanie 
na podczerwień w wybranym pomieszczeniu. Aby 
kupić właściwy zestaw należy wybrać:

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria 
w odpowiedniej liczbie sztuk oraz instrukcję. 
Nie zawiera folii paroizolacyjnej, podkładu 
termoizolacyjnego i narzędzi. Przyłączenie do sieci 
musi wykonać elektryk z uprawnieniami SEP.

Zestaw folii grzewczej Heat Decor

Gotowe do montażu zestawy folii grzewczej

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, programowalny 
lub z Wi-Fi / ZigBee (obsługiwany przez aplikacje 
Smart Life i Tuya Smart). 
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Podstawowe informacje o macie grzewczej

6 faktów,
które warto znać

Izolacja FEP (teflon) to lepsze parametry i trwałość niż klasyczna 
izolacja PVC.

Moc maty grzewczej to 150 W/m2 i jest dopasowana do 
nowoczesnych, dobrze ocieplonych pomieszczeń.

Powierzchnia maty grzewczej jest fabrycznie dopasowana do 
różnej wielkości pomieszczeń, dzięki czemu przewód grzejny nie 
jest docinany, a to również zapewnia mu najwyższą trwałość.

Wielodrutowy splot przewodu grzejnego wraz z izolacją z teflonu 
zapewnia odporność na punktowe przegrzania sięgające nawet 
200°C.

Montaż bezpośrednio pod płytki do którego przeznaczona jest 
mata grzewcza to prosty sposób na ciepłą podłogę w miejscach, 
gdzie jest już wylewka a planowana jest podłoga z gresu, płytek 
ceramicznych lub kamiennych.

Samoprzylepność i grubość maty 3 mm pozwala na szybki 
montaż ogrzewania, które zajmuje minimum miejsca.

Mata grzewcza nie wymaga serwisowania, jest jednorazową 
inwestycją w oszczędne, zeroemisyjne i zielone ogrzewanie 
budynku.
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Z gotowym do montażu zestawem maty grzewczej 
samodzielnie i z łatwością można przygotować 
elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytki. Aby 
kupić właściwy zestaw należy wybrać:

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne akcesoria 
w odpowiedniej liczbie sztuk oraz instrukcję. Nie 
zawiera narzędzi. Przyłączenie do sieci musi wykonać 
elektryk z uprawnieniami SEP.

Zestaw maty grzewczej Heat Decor

Gotowe do montażu zestawy maty grzewczej

powierzchnię maty grzewczej odpowiednią 
do planowanego miejsca;

model termostatu - manualny, programowalny 
lub z Wi-Fi / ZigBee (obsługiwany przez aplikacje 
Smart Life i Tuya Smart).
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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.

Wzornictwo i gwarancja

Pierwsza generacja grzejników na podczerwień HD charakteryzuje się solidną 
budową, matrycą grzewczą z wolframu i oszczędnością w użytkowaniu 
względem tradycyjnych elektrycznych grzejników sięgającą 30% zużycia 
energii. 

Grzejniki te zdobyły dużą popularność w Polsce i na świecie dzięki swojej 
jakości i prostocie montażu, sprawdzając się zarówno jako główne ogrzewanie 
pomieszczeń, jak i dodatkowe.

Sprawdzone rozwiązanie

Grzejniki na podczerwień HD

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



Grzejniki na podczerwień HD-NEO

Minimalistyczne wzornictwo znakomicie dopełni nowoczesne przestrzenie 
domowe, biurowe i usługowe. W krótkim czasie pomieszczenie zyska 
dodatkowe lub główne źródło ciepła. 

Grzejniki instalowane pojedynczo na ścianie mogą zasłaniać gniazdko 
elektryczne i są wyposażone we wbudowany termostat. Grzejniki instalowane 
na ścianach i skosach lub w większej liczbie są sterowane przez zewnętrzny 
termostat.

Grzejniki na podczerwień drugiej generacji HD-NEO do najlepszych 
cech swoich poprzedników dokładają bardziej zaawansowaną matrycę 
grzewczą węglową, która pozwala na dalsze obniżenie zużycia energii 
do ponad 30% względem tradycyjnych grzejników elektrycznych.
 
Grzejniki będą dostępne w sprzedaży na przełomie roku 2022 i 2023. 
Oprócz matrycy grzewczej pojawią się również wersje z nowym 
rodzajem powierzchni, możliwej do zastosowania dzięki nowej 
matrycy: syntetyczne tworzywo z metalową ramką. 

Nowe możliwości aranżacyjne

Lepsza efektywność

Katalog ofertowy Heat Decor 19



Podstawowe informacje o termostatach

4 zalety,
które warto znać

Dwa zewnętrzne czujniki - wersja termostatu z dwoma 
zewnętrznymi czujnikami umożliwia instalowanie termostatu 
w dowolnie wybranym miejscu na zewnątrz kontrolowanego 
pomieszczenia. Jest to szczególnie przydatne w przypadku 
łazienek oraz umożliwia aranżowanie nowoczesnych pomieszczeń, 
w których źródło ciepła jest całkowicie „niewidzialne”, 
a sterowanie ciepłem odbywa się wyłącznie za pomocą aplikacji.

Przygotowanie termostatu do działania obowiązkowo obejmuje 
wybór czujników, kalibrację odczytywanej temperatury z pomocą 
niezależnego termometru oraz ograniczenie temperatury 
powierzchni grzejnej. Następnie integrujemy termostat z aplikacją 
i programujemy go poprzez aplikację lub za pomocą funkcji 
dostępnych bezpośrednio w termostacie.

Oszczędność - zaprogramowanie termostatu pozwala ustawić 
wystarczające temperatury dla poszczególnych pomieszczeń 
i godzin, co prowadzi do znaczących oszczędności w zużyciu 
energii elektrycznej. Śledzenie faktycznego zużycia energii w aplikacji 
(Smart Life lub Tuya Smart) pozwala na dalszą optymalizację 
ustawień.

Kolorystyka - większość termostatów dostępna jest w wersji 
białej oraz czarnej, co ułatwia dopasowanie termostatu do 
aranżacji pomieszczenia.

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



Termostaty Heat Decor z akcesoriami

Termostat HD-T500 Termostat HD-T1000

Zewnętrzna sonda NTCCentrala HEAT DECOR  
Smart Gateway

TM TM

Termostat HD-T01 Termostat HD-T02

Podstawowy termostat manualny 
łatwy w obsłudze dla osób 
starszych.

Zaawansowany termostat 
programowalny, dostępny również 
w wersji obsługiwanej z poziomu 
aplikacji z analityką zużycia energii.

Zajmująca minimum miejsca 
energooszczędna centrala łącząca 
się z routerem Wi-Fi i zbierająca 
dane z urządzeń ZigBee.

Podstawowy termostat 
programowalny, umożliwia 
oszczędności dzięki obniżaniu 
temperatury w wybranych 
godzinach.

Zaawansowany termostat 
programowalny, w pełni płaski, 
z obsługą z poziomu aplikacji 
z analityką zużycia energii.

Czujniki temperatury 
współpracujące z termostatami 
Heat Decor, precyzyjnie odczytujące 
temperaturę podłogi i powietrza.
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Promienniki i nagrzewnice

Promienniki HD-EXPO i nagrzewnice HD-SPEED są inwestycją na 
długie lata, są łatwe w obsłudze, nie potrzebują serwisowania. 
Materiały najwyższej jakości zastosowane w produkcji gwarantują, 
że ich sprawność nie ulega zmianie z czasem.

Promienniki na podczerwień HD-EXPO oraz nagrzewnice HD-SPEED 
znajdują zastosowanie głównie w pomieszczeniach o charakterze 
przemysłowym bądź magazynowym, zapewniając optymalne 
warunki dla pracy, przechowywania lub np. suszenia malowanych 
przedmiotów.

Promienniki utrzymują stałą zadaną temperaturę, a sterowane 
termostatem regulują ją również w zaprogramowanych cyklach.

Nagrzewnice umożliwiają szybkie podniesienie temperatury 
w pomieszczeniu lub wspierają osuszanie pomieszczeń 
pozbawionych innych źródeł ciepła.

Sprawność i wytrzymałość

Zastosowanie wielkopowierzchniowe

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



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. Pianka polietylenowa komorowa 
wysokiej jakości, jednostronnie laminowana, zapewnia 
właściwą izolację od podłoża i stabilne warunki dla 
pracy systemu. 

Mata izolacyjna z pianki polietylenowej

Styropian ekstrudowany HD-XPS300 dzięki swej 
unikalnej twardości sięgającej 300 kPa zapewnia 
niezmienne, stabilne warunki pracy systemu 
grzewczego Heat Decor pod bardziej wymagającymi 
rodzajami podłóg i właściwą termoizolację od podłoża.
Jest to kluczowe dla efektywności energetycznej 
całego systemu oraz jego żywotności.

Styropian ekstrudowany

Termoizolacja do ogrzewania
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Zaprojektowane specjalnie do zasilania systemów 
grzewczych Heat Decor. Zapewniają profesjonalny 
montaż i najwyższą trwałość systemu.

Przewody elektryczne podwójnie izolowane

Przewody elektryczne

Przekrój żyły 1,5 mm2 oraz 2,5 mm2.

Podwójna izolacja PVC zabezpiecza przewód, 
a jednocześnie łatwo jest ściągnąć obie 
warstwy naraz.

Konstrukcja żyły wielodrutowa miedziana. 

Napięcie 450/750 V.

Temperatura pracy od -5°C do +70°C.

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



Klej do folii grzewczej i siatka stalowa

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.

Klej do folii grzewczej i luster

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. Zastosowanie: system 
grzewczy Heat Decor pod wylewkę, a także ochrona 
przed owadami i gryzoniami,  ochrona konstrukcji 
drewnianych i balkonów,  filtracja i przesiewanie, 
ogrodnictwo, sztukaterie,  inne.

Siatka ze stali nierdzewnej
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Pozostały asortyment do systemów grzewczych

Wszystko, co niezbędne do profesjonalnego montażu:

Taśma samoprzylepna 
zbrojona

Taśma
samowulkanizująca
czarna

Puszka instalacyjna 
uniwersalna

Taśma samoprzylepna 
elektroizolacyjna
Heat Decor HD-PRO

Taśma samoprzylepna
Heat Decor

Zaciskarka do 
konektorów HD-LS.02

Peszel ochronny 
elektryczny

Folie paroizolacyjne 
dostosowane do 
ogrzewania

Konektory do montażu 
pod podłogę i pod 
wylewkę: Ax, Bx

Producent nowoczesnych systemów grzewczych dla ekologii i komfortu



Notatki
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PRODUCENT NOWOCZESNYCH  
SYSTEMÓW GRZEWCZYCH  
DLA EKOLOGII I KOMFORTU

Centrala w Polsce:

ul. Gromadzka 54
30-719 Kraków

+48 123 576 134
heatdecor.com 

NIP: 6751497808


