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FUNDAMENTY

Z A S T O S O W A N I E
Fundament Grzewczy LEGALETT to obecnie wiodące na rynku rozwiązanie łączą-
ce zabezpieczony przed wilgocią fundament z niezawodnym podłogowym syste-
mem grzewczym – rozwiązanie stosowane we wszystkich typach budynków, po-
cząwszy od obiektów jednorodzinnych, jedno- i wielokondygnacyjnych (wille, bliź-
niaki, domy szeregowe) poprzez obiekty użyteczności publicznej (przedszkola, szko-
ły, kościoły, pawilony handlowe, obiekty sportowe, hale przemysłowe i inne)

Z A L E T Y
Jedna inwestycja zapewnia inwestorowi wykonanie w tym samym czasie funda-
mentu oraz systemu grzewczego dla całego domu
Krótki czas budowy od 4 do 7 dni oraz możliwość posadowienia budynku w trud-
nych warunkach gruntowych, na gruntach słabonośnych
Zastosowanie ogrzewania podczas budowy zapewnia szybkie wysychanie beto-
nów i tynków oraz zapobiega powstawaniu wilgoci i pleśni
Zdolność akumulowania ciepła w płycie betonowej co przy zastosowaniu taryfy
nocnej zapewnia oszczędność na zużyciu energii elektrycznej nawet do 20% 
w stosunku do tradycyjnych systemów grzewczych
Źródło ciepła znajdujące się w płycie eliminuje straty ciepła wynikające z przesy-
łania
Zastosowanie powietrza jako nośnika energii cieplnej wyklucza awaryjne prze-
cieki wody i zamarznięcie instalacji wodnej, a przyjazna temperatura podłogi (od
21 do 24 °C) i brak prądów konwekcyjnych powietrza wyklucza zanieczyszcze-
nie powietrza czynnikami wywołującymi alergię
Ogrzewanie płytowe pozwala zaoszczędzić przestrzeń podokienną wolną od ka-
loryferów, zapewniając jednocześnie komfortową temperaturę wnętrza
System grzewczy LEGALETT może funkcjonować jako samodzielny system grzew-
czy przy tradycyjnych fundamentach

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Elementy systemu: płyta fundamentowa, jednostka grzewcza, system rozprowa-
dzenia ciepłego powietrza
Etapy przygotowania inwestycji:

przekazanie inwestorowi projektu konstrukcyjnego i projektu systemu grzewcze-
go
kompletowanie pakietu materiałów niezbędnych do montażu płyty i stropu (wszyst-
kie elementy są odpowiednio przycięte i częściowo zmontowane)
wysłanie elementów systemu transportem firmowym bezpośrednio na plac bu-
dowy
montaż fundamentu na placu budowy przez przeszkolone ekipy wykonawcze (na
terenie całego kraju)

Konstrukcja fundamentu: doskonale dopasowana do budynku płyta fundamento-
wa wraz z podłogowym systemem grzewczym, idealnie zabezpieczona przed wilgocią
i radem pochodzenia gruntowego – powstała w oparciu o indywidualną dokumentację
projektową uwzględniającą wymagania gruntowe i konstrukcyjne budynku
Powietrzne ogrzewanie podłogowe dla całego budynku

zasilanie systemu grzewczego: jednostką grzewczą jest agregat grzewczy elek-
tryczny lub z nagrzewnicą wodną, również zabetonowany w płycie (z pokrywą re-

wizyjną umieszczoną w podłodze); uniwersalność systemu grzewczego wynika 
z możliwości zastosowania różnych źródeł ciepła np.: piece gazowe, olejowe,
pompy ciepła, kominek, elektrociepłownie, energia elektryczna; dostosowanie
do każdego niemal źródła ciepła uzyskuje się przez zastosowanie odpowiedniej
jednostki grzewczej (grzałka elektryczna lub wodne wymienniki ciepła); zmiana
sposobu zasilania przebiega sprawnie i nie wiąże się z poważną modernizacją
system rozprowadzenia ciepłego powietrza: rozwiązanie nietypowe jak na
podłogówkę – bezawaryjne i w pełni bezpieczne; ciepłe powietrze rozprowadzane
jest kanałami zatopionymi w płycie fundamentowej (kanały tworzą obiegi zamknięte
pod całą powierzchnią budynku, a nagrzana płyta kumuluje ciepło i oddaje go
tyle, ile wynika z zapotrzebowania w danej chwili)
sterowanie temperaturą: za pomocą termostatów naściennych umieszczonych
w ogrzewanych pomieszczeniach

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Polska, Szwecja
Dystrybucja: przez firmy współpracujące, biura projektowe
Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2151:1996, Patent nr
P-301-895
Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, transport, kompleksowa obsługa 
inwestycji
Pozostała oferta: lekka płyta stropowa

Płytowy fundament grzewczy
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