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Artyku  promocyjny

Warmup to brytyjski producent systemów 
elektrycznego ogrzewania pod ogowego ofe-
ruj cy wysokiej jako ci rozwi zania do ogrze-
wania pod ogowego dla ka dego pomieszcze-
nia i rodzaju posadzki. 

Elektryczne ogrzewanie pod ogowe to no-
woczesne i oszcz dne rozwi zanie grzewcze, 
tworz ce idealny komfort temperaturowy, 
która zapewni odpowiednie poczucie ciep a
i komfortu w pomieszczeniu. Coraz wy sze 
standardy i coraz lepszej jako ci materia y
stosowane przy budowie domów sprawia-
j , e zapotrzebowanie na ciep o pozwalaj -
ce zachowa  komfort temperaturowy jest co-
raz ni sze, przez co stosowanie elektrycznych 
systemów ogrzewania staje si  coraz bardziej 
zasadne ekonomicznie. 

Zacieraj ca si  przez to ró nica w koszcie 
u ytkowania elektrycznego ogrzewania, w po-
równaniu np. do klasycz nej pod ogowej in-
stalacji wodnej z kot em kon densacyjnym, 
w przypadku ogrzewania gazem ziemnym co-
raz cz ciej nie pozwala na zwrot z inwesty-
cji w przeci gu kilku a nawet kilkunastu lat, 
przez co elektryczne ogrzewanie pod ogowe, 
które dla domu o powierzchni 150 m2  na etapie 
inwestycyjnym nie kosztuje wi cej, ni  kilka 
tysi cy z otych, jest coraz cz ciej instalowa-
ne w nowo powsta ych budynkach bez obaw 
inwestorów o wysokie koszty u ytkowania. 

Pod ogowy system grzewczy jest niewidocz-
ny dla oczu, jego wydajno  jest zale na od 
strat ciep a w pomieszczeniu i regulowana 
przez atrakcyjne wizualnie i zaawansowane 
technologicznie termostaty na cienne, ogrze-
wanie pod ogowe uwalnia przestrze cien-
n , gdy  zb dne s  grzejniki poka nych roz-
miarów. Mo e on by  z atwo ci  instalowany 
w pomieszczeniach o dowolnej powierzchni, 
kszta cie, i wyko czeniu pod ogi.

Promieniuj ce ciep o wytworzone przez 
ogrzewanie pod ogowe obni a wilgotno
i zapobiega cyrkulacji powietrza w pomiesz-
czeniu, co oznacza mniej kurzu i alergenów 
w powietrzu wewn trz domu. Brak jest gor -
cych powierzchni jak w przypadku grzejni-
ków co sprawia, e system grzewczy jest przy-
jazny dzieciom.

Podzia  domu na strefy grzewcze wykorzy-
stuj ce elektryczne ogrzewanie pod ogowe jest 
atwy. Unikalne, inteligentne programowalne 

regulatory temperatury – 4iE z wbudowan  ko-
munikacj  poprzez Wi-Fi, 3iE z monitorem zu-
ycia energii oraz Tempo umo liwiaj atwe 

i oszcz dne sterowanie temperatur  i dosto-
sowuj  si  perfekcyjnie do trybu ycia u yt-
kowników. Dzi ki zastosowaniu regulatorów 
temperatury Warmup z zaawansowanymi al-
gorytmami steruj cymi, mo liwe jest zaosz-
cz dzenie nawet do 20% na rachunkach za 
pr d w porównaniu do standardowych regu-
latorów temperatury.

Oferowane przez firm  Warmup produk-
ty wytwarzane s  z zachowaniem surowych 
norm europejskich z wysokiej jako ci mate-
ria ów, produkty posiadaj  wiele certyfikatów 
i aprobat, m.in. VDE, BEAB, KEMA, CERTIF 
czy SEMKO. Warmup jako jedyny renomowany 
producent na rynku udziela DO YWOTNIEJ
gwarancji na niektóre swoje produkty – kable 
grzejne DWS oraz maty grzejne PFM.

Elektryczne ogrzewanie pod ogowe Warmup

Dotykowy regulator temperatury 4iE z wbudowanym 
Wi-Fi

Dotykowy regulator temperatury 3iE z monitorem 
zu ycia energii elektrycznej

Elektryczne ogrzewanie pod ogowe z powodzeniem 
mo na instalowa  m.in. w azience

 Kabel grzejny WIS do wylewki betonowej

Najcie sza na rynku mata grzejna – PFM obj ta 
DO YWOTNI  gwarancj

Folia grzejna WLFH pod panele pod ogowe
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The world’s best-selling  floor heating brand™


