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KERMI  ARTYKU  PROMOCYJNY

W ka dym budynku i pomieszczeniu znaj-
duj  si  du e powierzchnie posadzki oraz 
cian. Warto je wykorzysta  i przystosowa

w miar  potrzeb do ogrzewania lub ch odze-
nia przestrzeni u ytkowej. Kermi prezentuje 
Pa stwu optymalnie dopasowany i w a ciwie 
zbilansowany zestaw komponentów syste-
mu x-net.

Marka Kermi gwarantuje elementy najwy -
szej jako ci daj ce pewno  satysfakcji oraz 
d ugiej, bezproblemowej eksploatacji. Maj c
za cel trwa o  systemu proponujemy kil-
ka rodzajów rur z tworzywa w zró nicowa-
nym zakresie rednic. Materia em bazowym, 
z którego produkuje si  przewody jest poliety-
len. Istotny jest fakt, e wszystkie przewody 
Kermi wybrane przez Pa stwa nale  do wy-
sokiej 5 klasy zastosowania i gwarantuj  pra-
c  pod wyst puj cymi w instalacji warto cia-
mi ci nienia i temperatury (maksymalnie do 
p=10 bar i t=90°C). Wysok  jako  i trwa o
parametrów wybranych przez Pa stwa prze-

wodów potwierdzaj  niezb dne certyfikaty np. 
DIN Certico oraz DVGW. Dla zaspokojenia cie-
kawo ci wymieni  oferowane przewody.
Szeroko stosowana wielowarstwowa rura
PE-Xc, o podobnym zastosowaniu i zwi kszo-
nej elastyczno ci wielowarstwowy PE-Xa, pro-
ponowana w atrakcyjnej cenie elastyczna rura 
PE-RT oraz wielowarstwowa rura kompozytowa 
z p aszczem aluminiowym PE-RT/AL/PE-RT
o najwy szych parametrach odpowiednia do 
ogrzewania i ch odzenia p aszczyznowego. 
Szczegó owy podzia  systemów stosowanych 
w budownictwie mieszkaniowym  prezentuje 
si  nast puj co: system Noppen x-net C11, 
wersja economic x-net C11, system Tacker 
x-net C12, system Clip x-net C16, system
Klett x-net C17, system suchy x-net C13, sys-
tem cienkowarstwowy x-net C15 oraz ogrzewa-
nie i ch odzenie cienne x-net. Podstaw  bu-
dowy systemu Noppen x-net C11 jest specjalne 
pod o e przeznaczone do uk adania rury wie-
lowarstwowej PE-Xc o rednicach 14 i 16 mm. 

Górna powierzchnia maty Noppen zaopa-
trzona w uk ad równomiernie rozstawionych 
wypustek u atwia roz o enie rury bez u y-
cia dodatkowego mocowania. Podk ad wyst -
puje w dwóch grubo ciach 48 mm i 29 mm. 
Wy szy podk ad posiada warstwowo po-

czon  izolacj  t umi c  oraz termiczn .
Podstawowe zalety tego systemu to: du a sta-
bilno  pod obci eniem oraz izolacyjno ,
mocne przytrzymywanie rury w wypustkach, 
utrzymywanie w a ciwego niezmiennego u o-
enia rur, atwe czenie poszczególnych p yt 

i z maksymalnym wykorzystaniem resztek 
dzi ki paskom po czeniowym. Materia  jest 
przystosowany do recyklingu i pozbawiony 
szkodliwych zwi zków (CFC). W a ciwie po-

czone p yty s  szczelne i nie zachodzi nie-
bezpiecze stwo przelania si  wylewki. Wersja 
economic jest oparta o tak  sam  zewn trzn
p yt  z wypustkami. Posiada dok adnie takie 
same zalety jak poprzednio opisywany system. 
Nale y koniecznie przed u o eniem sztywnej 
folii zadba  o w a ciw  izolacj  ciepln  i t u-
mi c .

System ogrzewania i ch odzenia cien-
nego x-net wyst puje w wersji do monta-
u podtynkowego oraz pod p yty do zabudo-

wy suchej. Jeden obieg grzewczy mo e pokry
cian  o powierzchni do 10 m kw. P tle wy-

konuje si  z rury kompozytowej o rednicy 
14 mm. Grubo  warstwy w systemie mokrym 
to 25 mm (uk adanie rury w szynie zacisko-
wej bezpo rednio na cianie), a w systemie su-
chym rur  uk ada si  w p ytach ze sztywnego 
styropianu podk adaj c metalowe ekrany wy-
promieniowuj ce. Grubo  warstwy to rów-
nie  25 mm. P yty do zabudowy suchej przy-
kr ca si  do wcze niej przygotowanego rusztu 
stalowego lub drewnianego bezpo rednio na 
rurach. 

W odzimierz Guzik

Kermi prezentuje nowe systemy ogrzewania 
i ch odzenia p aszczyznowego x-net
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