
Ogrzewanie
pod³ogowe eelektryczne
Ogrzewanie pod³ogowe elektryczne

doskonale sprawdza siê jako podsta-

wowy lub dodatkowy system ogrze-

wania; równie¿ jako komfortowe

dogrzewanie pod³óg drewnianych

oraz paneli pod³ogowych.

LUXBUD proponuje do wyboru ogrze-

wanie matami lub kablami.

COMFORT MATA – wyró¿nia j¹ ³atwy i szybki monta¿ bezpo-

œrednio w kleju pod terakot¹ (mata samoprzylepna). Mo¿e byæ

zasilana jedno- lub dwustronnie. 

Opis techniczny

moc 160 W/m2 lub 100 W/m2

maty o szerokoœci 0,3-0,5 m i d³ugoœciach od 0,9 m do 32,5 m

wytrzyma³oœæ cieplna kabla 70°C

NOWOŒÆ
ECOFLOOR – zestawy do ogrzewania pod³ogowego uk³adane

bezpoœrednio pod p³ytkami. Zestaw ECOFLOOR SET sk³ada siê

z bardzo cienkiego kabla grzejnego o mocy 10 W/m.b. nawiniê-

tego na kr¹¿ek, rurki peszla, samoklej¹cej

taœmy mocuj¹cej, puszki podtynkowej

i wzornika odstêpów.

W zale¿noœci od odstêpu pomiêdzy uk³a-

danymi nitkami kabla uzyskujemy ró¿ne

gêstoœci mocy: 100 W/m2, 130 W/m2 lub

160 W/m2. Do ustalania odleg³oœci miêdzy

nitkami przewodu s³u¿y wzornik. Uk³adanie

kabla jest ³atwe i szybkie szczególnie na

powierzchniach o skomplikowanych

kszta³tach.

COMFORT KABLE – przewody jedno-

stronne i dwustronne stosuje siê do kom-

fortowego podgrzewania pod³óg lub do

ogrzewania pomieszczeñ jako jedyny

system grzejny oraz do instalacji przeciwoblodzeniowych

na zewn¹trz budynków (schody, podjazdy, rampy, tarasy).

Przewody s¹ ³atwe w uk³adaniu, nie skrêcaj¹ siê, s¹ pla-

styczne dziêki pow³oce metalowej.

Pow³oka ekranu wewn¹trz kabla wykonana z metalu zapewnia

odpornoœæ kabla na wilgoæ.

Opis techniczny

moc 10 W/m.b. – pod³ogi drewniane

moc 18 W/ m.b. – pod³o¿a betonowe

moc 25 W/ m.b. lub 30 W/ m.b. – ochrona przed zalodzeniem

na zewn¹trz

Ogrzewanie pprzeciwoblodzeniowe
Przewody firmy LUXBUD z serii PROTEKTOR s¹

samoreguluj¹cymi, jednostronnie zasilanymi

kablami grzejnymi.  Moc kabli jest zmienna:

wzrasta wraz ze spadkiem temperatury.

LUXBUD oferuje kable o mocy 10; 16; 26; 33;

56 W /m.b. (5°C). Dwie warstwy izolacji zapew-

niaj¹ doskona³¹ wytrzyma³oœæ dielektryczn¹,

odpornoœæ na wilgoæ i ochronê mechaniczn¹.

Zastosowanie

Ochrona rur przed zamarzaniem – kable samoreguluj¹ce

ICE PROTEKTOR, FROST PROTEKTOR, kable PIPE-

PROTEKTOR z termostatem i wtyczk¹

ochrona rur kanalizacyjnych przed zamarzaniem – kable

samoreguluj¹ce ICE PROTEKTOR, FAT PROTEKTOR

ochrona rynien i rur spustowych przed zalodzeniem – 

kable samoreguluj¹ce ICE  PROTEKTOR, FROST

PROTEKTOR

Przewody PROTEKTOR do aplikacji rynnowych dostêpne s¹

z dwoma rodzajami pow³ok zewnêtrznych chroni¹cych je

przed wp³ywami otoczenia – poliolefinow¹ o obni¿onej palno-

œci, odporn¹ na promieniowanie UV oraz fluoropolimerow¹,

która umo¿liwia stosowanie przewodu grzejnego w korytach

rynnowych wy³o¿onych pow³okami bitumicznymi.
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LUXBUDile tto kkosztuje –– ppropozycja ffirmy

Ogrzewanie pod³ogowe

Wersja oparta na Comfort Kablach grzejnych CK-1-18

cena od 8 749,84 z³ brutto

Wersja oparta na Comfort Matach grzejnych CM-1-165

cena od 24 707,44 brutto

Wersja oparta na kablu ECOFLOOR

cena od 14 399,66 brutto

Do obliczeñ przyjmujemy ca³kowit¹ powierzchniê pomieszczeñ. 

Proponowane systemy grzejne s¹ jednostronnie zasilane. 

System sterowania w cenie.

Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe 

System oparty na kablach samoreguluj¹cych PROTEKTOR zawiera:

kabel ICE PROTEKTOR w cenie 35,69 z³ /m.b. brutto; (cena za 1 m.b.

kabla)

termostat LTR-7 cena od 451,00 z³ brutto 

System oparty na kablach rezystancyjnych Comfort CK-2-18-320 

(dla 9 m.b. rynny) zawiera:  

zestaw CK-2-18-320 w cenie 157,38 z³ brutto  (18 m.b. kabla)

termostat LTR-7, cena 451,00 z³ brutto

Cena nie zawiera akcesoriów.

LUXBUD Sp. z o.o.

ul. Krasiñskiego 8, 01-601 Warszawa

tel. 022 839 90 22, faks 022 839 86 52

www.luxbud.com.pl

e-mail: luxbud@luxbud.com.pl

Ogrzewanie pod³ogowe 
i przeciwoblodzeniowe

Kosztorys ogrzewania pod³ogowego 
i przeciwoblodzeniowego
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