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Wbrew powszechnej opinii, pod ogowe pa-

nele laminowane nie s  materia em ciep ym 

i z drewnem maj  niewiele wspólnego. Aby na-

sza nowa pod oga z paneli by a nie tylko ad-

na, ale i komfortowa, powinni my pomy le

o ogrzewaniu pod ogowym.

Dotychczas nie by o systemowego rozwi -

zania dedykowanego pod ogom laminowanym 

i deskom warstwowym, a klienci zmuszeni byli ko-

rzysta  z tradycyjnych urz dze , takich jak prze-

wody grzejne lub maty grzejne. Obydwa rozwi za-

nia nie by y jednak tak proste w instalacji. 

Przewody grzejne stosuje si  w warstwie wy-

lewki, a maty w warstwie zaprawy klejowej lub 

wylewce samopoziomuj cej.  Wielu zaintereso-

wanych inwestorów chcia o unikn  d ugiego 

i niezbyt czystego procesu instalowania syste-

mów tradycyjnych.

ELEKTRA zdecydowa a si  wprowadzi  na ry-

nek maty grzejne do pod óg z paneli laminowanych 

i deski warstwowej – ten specjalistyczny produkt 

otrzyma  nazw  ELEKTRA WoodTecTM.

WoodTecTM w prostej linii wywodzi si  z mat do 

ogrzewania pod ogowego, sk ada si  z cienkiego 

przewodu  rozpi tego na siatce z w ókna szklanego. 

Nowe maty s  jednak zdecydowanie cie sze – osi -

gni to to dzi ki modyfikacji elementu grzejnego. 

Specjali ci firmy ELEKTRA zdecydowali si  na wy-

dzielenie zewn trznego ekranu w postaci folii alu-

miniowej, do której przymocowany jest przewód 

grzejny wraz z siatk . Takie rozwi zanie pozwo-

li o nie tylko „odchudzi  mat ”, która ma grubo

1,5 mm, ale dzi ki folii ciep o jest rozk adane na 

wi kszej powierzchni i atwiej przenika przez la-

minat i desk  warstwow .

W zale no ci od umiej tno ci i zasobo ci 

portfela mamy do wyboru dwie wersje mat 

ELEKTRA WoodTecTM – maty dwustronnie zasi-

lane WoodTec
1
TM 60 W/m2 oraz jednostronnie za-

silane WoodTec
2
TM o mocy 70 W/m2. Maty WoodTecTM

zosta y zaprojektowane jako produkt do samo-

dzielnego monta u.

Uk ada si  je na sucho, bezpo rednio pod pa-

nelami lub desk  warstwow . W porównaniu 

z tradycyjnymi matami i przewodami grzejnymi, 

du  ich zalet  jest to, e unikamy brudnej i d u-

giej  ze wzgl du na konieczno  schni cia syste-

mu fazy instalacyjnej.

Proces inwestycyjny rozpoczynamy od ustalenia 

powierzchni, na jakiej zamierzamy u o y  nasze 

ogrzewanie pod ogowe. W tym celu ustalamy po-

wierzchni  netto naszego pomieszczenia, czyli tak

na której nie b dziemy umieszcza adnych mebli 

i innych „przeszkód terenowych”.

Teraz musimy pomy-

le  nad usytuowaniem 

regulatora temperatu-

ry. Jest to niezb dny 

sk adnik systemu, któ-

ry mo na porówna

do sterowania telewi-

zorem – dzi  nikt nie 

wyobra a sobie odbior-

nika telewizyjnego bez 

pilota.

Regulator umiesz-

czamy w miejscu nie na-

s onecznionym, na wy-

soko ci umo liwiaj cej 

jego komfortow  obs ug . Do wyboru mamy ste-

rowniki manualne i programowalne, wyposa one 

w mikroprocesor steruj cy temperatur  i czasem 

dzia ania naszego ogrzewania. Najbardziej za-

awansowane sterowniki same ucz  si  w jakim 

czasie pod oga osi ga dan  przez nas tempera-

tur  i same w czaj  obwód z odpowiednim wy-

przedzeniem np. ELEKTRA OCC2 1991.

Po fazie planowania przychodzi czas na zaku-

py. Decyduj c si  na wybór odpowiedniej maty, 

powinni my kalkulowa  nie tylko jej koszt, ale 

równie atwo  monta u. Maty zasilane jedno-

stronnie b d atwiejsze do u o enia, jednak nie-

znacznie grubsze (ok. 2,8 mm). W matach zasila-

nych dwustronnie musimy pami ta  aby obydwa 

ko ce przewodów „zimnych” zosta y pod czo-

ne do jednego punktu zasilaj cego.

Uk adanie maty jest wyj tkowo proste. Mon-

tujemy j  bezpo rednio pod materia em wyko -

czeniowym pod ogi, foli  skierowan  ku górze, 

na warstwie wyrównuj cej – najlepiej z polisty-

renu ekstrudowanego.

W razie potrzeby mo emy mat  odpowied-

nio dopasowa  do kszta tu pomieszczenia. Na-

le y jednak uwa a eby podczas tej operacji 

nie uszkodzi  przewodów maty. 

Prawid owo dobrana i wykonana instalacja 

ogrzewania systemu WoodTecTM zapewni nam 

w domu wiele mi ych i ciep ych chwil nie tyl-

ko w zimowe dni. ELEKTRA oferuje 10 lat gwa-

rancji na maty WoodTecTM.

Firma ELEKTRA – lider na rynku elektrycznych sys-

temów ogrzewania pod ogowego na 2009 rok przy-

gotowa a bardzo ciekaw  propozycj  dla wszystkich 

u ytkowników zimnych paneli.
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Przekrój pod ogi prezentuj cy 

prawid owe u o enie warstw systemu 

ELEKTRA WoodTecTM

Mata jednostronnie zasilana WoodTec
2

TM

Ogrzewanie pod ogowe ELEKTRA WoodTecTM  z przy-

k adowym umiejscowieniem na ciennego regulato-

ra temperatury


