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O căldură care te învăluie, o senzaţie de bunăstare
şi un sentiment de confort la tine acasă, în fiecare
zi;
>> Din aceste valori a luat naştere “Sistemul
surround de încălzire prin plintă”.

Căldura urcă pe pereţi, exploatând natura radiaţiei
termice:
>> capacul plintei sistemului permite o distribuţie
uniformă şi eficientă a căldurii, similară celei de la
soare, evitând mişcarea de convecţie a aerului;

>>
pereţii la care ajunge căldura iradiată absorb
căldura eliberând-o treptat în mediul înconjurător şi,
în acelaşi timp, păstrând pereţii uscaţi şi fără
umezeală.
În acest mod, este realizat un habitat confortabil,
care creează o senzaţie de bunăstare fizică,
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De ce Thermodul?
Thermodul generează căldura în mod uniform,
evitând problema aerului rece la picioare şi a aerului
cald la cap.

Thermodul garantează nivelurile de umiditate adecvate,
evitând senzaţia neplăcută de gât uscat.
Thermodul asigură un aer mai curat deoarece praful
şi bacteriile nu se acumulează în timpul generării de
căldură, reducând posibilitatea de apariţie a alergiilor.

Economisirea energiei:
Thermodul este cu adevărat economic!
Thermodul funcţionează pe principiul distribuţiei
termice omogene de la podea la tavan, permiţând o
încălzire optimă la un consum mic de energie.

Spaţiul şi amenajarea:
Thermodul ocupă foarte puţin spaţiu, facilitându-vă
alegerea amenajărilor din încăpere; designul liniar
rafinat, alegerea finisajelor permit soluţii de instalare
flexibile adaptabile în mod elegant la nevoile de
mediu şi arhitecturale, atât moderne, cât şi clasice.
Thermodul este ideal pentru încălzirea casei, biroului
sau zonelor de recreere, fie că este vorba despre
clădiri noi sau clădiri renovate.
Thermodul nu este invaziv şi necesită lucrări minime
la nivelul pereţilor.
Thermodul poate fi verificat cu uşurinţă şi nu necesită
întreţinere.

