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Artyku  promocyjny

NOWOCZESNE INSTALACJE

Fundament jest najwa niejsz  cz ci  budyn-
ku. To od niego w du ym stopniu zale y, czy 
nasz dom b dzie ciep y, suchy i bezpieczny. 
Fundamentu nie da si  wymieni , a system 
grzewczy, który docelowo wybieramy powi-
nien by  niezawodny. Dobrze zaprojektowa-
ny i wykonany fundament grzewczy Legalett 
to nie tylko fundament naszego domu, ale 
równie  zabezpieczenie przed wilgoci  i jej 
skutkami, oraz gwarancja energooszcz dne-
go i komfortowego ogrzewania.

P YTA FUNDAMENTOWA LEGALETT
Istot  konstrukcji Fundamentu Grzewczego 
Legalett jest ca kowite wyeliminowanie most-
ków cieplnych przez zastosowanie grubej war-
stwy ocieplenia z twardego styropianu (od 
20 do 40 cm) przeznaczonego do miejsc moc-
no obci onych i nara onych na dzia anie 
wilgoci. Styropian ca kowicie izoluje p yt
fundamentow  od gruntu i po bokach. Nie 
wyst puj  tu adne mostki termiczne. Ciep o
pozostaje w budynku i ogrzewamy tylko wn -
trze domu, a nie ciany i sufit. Zalet  p yty 
fundamentowej jako konstrukcji no nej jest 
przenoszenie obci enia z budynku na grunt 
poprzez zwi kszon  powierzchni , co umo -
liwia budow  w przypadku gruntów o ma ej 
no no ci lub podatnych na osiadanie. Jako, 
e p yta fundamentowa posadowiona jest 

p ytko, bez wykonywania wykopów mo na 
j  stosowa  na terenach o wysokim poziomie 
wody gruntowej. Krótki cykl budowlany – 
4 do 7 dni (130 m2) – przyspiesza znacznie 
budow  domu oraz obni a jej koszty.

POWIETRZNE OGRZEWANIE POD OGOWE 
LEGALETT
System grzewczy polega na rozprowadzeniu 
ciep ego powietrza w kana ach zatopionych 
w p ycie fundamentowej. Kana y te tworz
obiegi zamkni te pod ca  powierzchni  bu-
dynku. Nagrzana p yta dzia a na zasadzie 
„akumulatora” ciep a, który oddaje tyle ener-

gii cieplnej, ile wynika z zapotrzebowania 
w danej chwili. Nie istnieje niebezpiecze -
stwo awaryjnych przecieków wody czy za-
marzni cia instalacji wodnej. System grzew-
czy dzia a jako podstawowe ogrzewanie dla 
ca ego budynku. Temperatur  mo na stero-
wa  w ka dym pomieszczeniu.

W odró nieniu od innych systemów ogrze-
wania pod ogowego, Legalett mo e by  stoso-
wany z ka dym rodzajem pod ogi, co w ad-
nym stopniu nie zak óca procesu ogrzewania. 
Przy zwyk ych warunkach eksploatacyjnych 
p yta nigdy nie osi ga wysokich tempera-
tur. Temperatura pod ogi 22 do 24°C zapew-
nia brak pr dów konwekcyjnych powietrza. 
Dzi ki temu kurz nie podnosi si  i pozosta-
je na poziomie pod ogi, co jest du  zale-
t  w przypadku chorób na tle alergicznym. 
Ciep e powietrze p yn ce w fundamencie 
Legalett kr y w obiegu zamkni tym, w ten 
sposób wykluczone jest zanieczyszczenie 
powietrza czynnikami wywo uj cymi aler-
gie. Ogrzewanie pod ogowe nie unosi kurzu 
z bakteriami i drobnoustrojami, nie wysu-
sza powietrza i nie jonizuje go niekorzystnie.

UNIWERSALNO  – MO LIWO
STOSOWANIA RÓ NYCH RÓDE  ENERGII
Powietrze w pod ogowym systemie grzew-
czym mo na podgrzewa  przy pomocy ró -
nych róde  ciep a np. przez piece gazowe, 
olejowe, pompy ciep a, kominek, elektrocie-
p owni  czy te  elektryk . Dopasowanie do 
ka dego niemal ród a ciep a uzyskuje si  po-
przez zastosowanie odpowiedniej jednostki 
grzewczej (grza ka elektryczna lub wodne wy-

mienniki ciep a). Ta uniwersalno  pozwala 
na przej cie w ka dej chwili na najbardziej 
ekonomiczny rodzaj ogrzewania. Zmiana ta 
nie poci ga za sob adnych powa nych re-
montów. Fundament Grzewczy Legalett to 
dobry sposób na osi gni cie wysokiego stan-
dardu energooszcz dnego budynku przy ce-
nie dost pnej dla ka dego. Cz sto bowiem 
nie zdajemy sobie sprawy, e koszt instala-
cji realizowanych odr bnie z dodatkow  war-
stw  styropianu i wylewk  (jastrychu), mo e
istotnie przewy szy  koszt ca o ciowy fun-
damentu tradycyjnego.
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