
Cabluri Electrice Încălzitoare 

Cablurile electrice încălzitoare se pot folosi atăt pentru încălzirea în pardoseală (sub gresie, sub parchet, sub 

sapă, etc) căt si pentru degivrarea zonelor exterioare (prevenirea inghețului în zonele cheie) precum trepte, trotuare, rampe 
auto, jgheaburi si burlane, însoțire țevi si conducte, acoperisuri, etc. Contactați-ne indiferent de tipul aplicație si împreună 

vom găsi o soluție potrivită si adaptată nevoilor dumneavoastră..Cabluri bifilare cu invelis PVC sau caucuc  si cabluri 
monofilare.Kit-ul de cablu de încălzire în pardoseală cuprinde: cablu de încălzire tip TLO sau TLBE, un 
termostat cu senzor de temperatură şi tub riflat pentru instalarea senzorului.Cablu bifilar tip TLBE Izolaţia 
dublă a cablului de încălzire este inflamabilă şi nu se topeşte. Mantaua metalică asigură rezistenţă mecanică 
şi protecţie electrică. 
  

  

Covorase încălzitoare 

Principalul avantaj al covoraselor încălzitoare este acela că se pot monta cu usurință direct în stratul de 
adeziv al suprafeței finite. Cu puteri între 100W/m² si 200W/m² acestea sunt folosite atât pentru încălzirea la interior cât si 

pentru protecția la îngheț din exterior. Comercializăm o gamă largă de covorase încălzitoare pentru aplicații 
diverse.Contactați-ne pentru o ofertă personalizată! 

  

Folii Electrice Încălzitoare 

Soluția ideală pentru încălzire în pardoseală direct sub pardoseala finită fără a mai fi nevoie de a îngloba 
sistemul de incălzire într-o sapă. Aceasta folie electrică încălzitoare este caracterizată prin faptul că este extrem de subțire, 
aceasta fiind soluția ideală pentru construcții sau renovări care nu permit inalțarea pardoselii. Datorită căldurii emanate 

omogen si uniform de aceasta folie, acest produs este perfect compatibil montajelor sub parchet, laminat sau 
linoleum..Folia oglinda se utilizeaza in camerele de baie si cu umiditate ridicata ,pentru dezaburirea oglinzii.Folia este 

dublu laminata pentru protectie suplimentara in mediul umed si are una din fete acoperita cu un adeziv care faciliteaza 
aderenta pe spatele oglinzilor.Se alimenteaza la reteaua de 220-230V si poate fi activata in mai multe moduri, cel mai 

frecvent prin intrerupatorul de iluminat al incaperii.   

  

Termostate  

Comercializăm termostate digitale si non-digitale, cu senzori pentru pardoseală si ambient pentru controlul 
temperaturii în camere, dar si termostate de degivrare ce asigură o automatizare completă si economică a dezghețului în 

zonele exterioare si în jgheaburi si burlane. Termostatele  noastre vă permit să controlaţi şi să menţineţi 
temperatura pentru a crea o atmosferă confortabilă în casa dumneavoastră. Economisesc până la 70% din 
energie.Sunt programabile.Au meniu multilingv. Nu ezitați să ne contactați pentru a vă consulta cu unul din experții 

nostri pentru orice întrebare legată de automatizarea instalațiilor de încălzire electrică. 
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