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O NAS

TERMOFOL to przedsiębiorstwo o zasięgu 
międzynarodowym. Europejskie rozwiąza-
nia połączone z koreańską technologią po-
zwoliły na dostarczenie energooszczędnych 
i bezawaryjnych systemów grzewczych.

Naszym głównym celem jest zaspokajanie 
potrzeb naszych klientów, stąd też konse-
kwentnie poszerzamy naszą ofertę o inno-
wacyjne produkty, wspierające trwałe, prak-
tyczne i oszczędne rozwiązania. Inspirowani 
Państwa potrzebami i oczekiwaniami, sta-
wiamy sobie najwyższe wymagania w za-
kresie jakości oferowanych produktów oraz 
obsługi klienta.

Prężnie rozwijający się dział eksportu sta-
nowi mocny filar w działalności naszej firmy.
Dzięki współpracy z wieloma zagranicznymi 

Technologia jest 
życiem, jakość jest 

naszą dumą

partnerami sukcesywnie wzmacniamy pozycję 
firmy TERMOFOL na arenie międzynarodowej.

Oddając w Państwa ręce nasz katalog wierzymy, 
że te kilka minut uwagi poświęconej naszej firmie 
przybliży Państwu naszą ofertę i pozwoli nam na-
wiązać owocną współpracę.

Sukcesywnie inwestujemy w stały rozwój, po-
szerzanie i udoskonalenie naszych produktów  
i usług.

DOŁĄCZ DO NAS

Dobra firma myśli nieszablonowo!  
Dobra firma wciąż szuka innowacji!
Dobra firma zdobywa nagrody!
Dobra firma bazuje na dobrej strategii! 
Dobra firma zaprasza do współpracy!
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FOLIA GRZEWCZA

Z przyjemnością prezentujemy Państwu naszą ofertę obejmującą pełen zakres akcesoriów do 
ogrzewania powierzchniowego. Nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu wybrać optymalne 
rozwiązania w pełni dopasowane do Państwa potrzeb.

Folie grzewcze to nowoczesne rozwiązanie  
w dziedzinie ogrzewania. Proces emisji ciepła 
działa na zasadzie promieniowania podczerwone-
go, dzięki czemu ogrzewanie jest bardziej wydaj-
ne. Folia grzejna to w rzeczywistości elastyczny 
grzejnik. Wykonana jest z wysokiej jakości węgla  
o konkretnych właściwościach oraz masy alumi- 
niowej. Poszczególne materiały nakładane są war-
stwowo za pomocą innowacyjnego rozwiązania 
kojarzonego z drukowaniem. Właśnie te warstwy 
odpowiadają za emisję promieni podczerwonych.

Bazę folii grzejnej podłogowej stanowi folia PET. 
Charakteryzuje się sporą wytrzymałością na 
uszkodzenia mechaniczne oraz ścieranie. 

Dodatkowo wykazuje się sporą izolacyjnością i ognioodpornością, dzięki czemu cały system jest 
bardzo bezpieczny. Folia grzejna zasilana jest za pomocą miedzianej taśmy, która podłączona zo-
stanie do sieci elektrycznej na stałe. Sterowanie tym sposobem ogrzewania odbywa się za pomocą 
panelu termoregulatora wbudowanego w ścianę.

Czym od tradycyjnego ogrzewania różni 
się folia grzewcza? Podczerwień nie ogrze-
wa powietrza, jak ma to miejsce w stan-
dardowych konwektorowych systemach. 
Promienie podczerwone nagrzewają kon-
kretne przedmioty, na które są emitowane. 
Jeśli umieszczona zostanie folia grzewcza 
pod panele, wówczas nagrzane zostaną 
elementy wykończenia podłogi. W związ-
ku z tym bardzo zasadna jest także folia 
grzewcza sufitowa, umieszczana na suficie 
pod warstwą płyt gipsowych. W odróżnie-
niu od innych systemów, promienie ciepl-
ne w pierwszej kolejności emitowane są  
w stronę pomieszczenia, a nie unoszą się  
w górę.



EKONOMICZNE OGRZEWANIE

Folia grzewcza to łatwość tworzenia sys-
temów grzewczych, jak również alterna-
tywa dla indywidualnych potrzeb Klien-
tów. Dzięki szerokiej gamie zastosowań 
każdy użytkownik znajdzie produkt na 
miarę Jego oczekiwań. Teraz sam możesz 
zaprojektować ogrzewanie podłogowe 
oraz stworzyć własne ciepłe wnętrze.

• Precyzyjne sterowanie ogrzewaniem w poszczególnych pomieszczeniach
• Ciepła podłoga zaledwie w kilka minut
• Oszczędność miejsca, brak kotłowni, kaloryferów
• Szybkość i łatwość montażu 
• Korzystny wpływ na zdrowie – system grzewczy nie wysusza spojówek oraz dróg  
    oddechowych, a emitowane aniony oraz podczerwień niwelują rozprzestrzenianie  
    się bakterii oraz nieprzyjemnego  zapachu 
• Nie unosi roztoczy, kurzu, przez co jest przyjazny dla alergików 
• Korzystny wpływ na środowisko w związku z brakiem emisji szkodliwych substancji

Prosty i ekonomiczny system grzewczy, który cechuje: 

Ekonomiczne ogrzewanie 

Ogrzewanie folią grzewczą charakteryzuje się 
niskim zużyciem energii elektrycznej. Ze wzglę-
du na bardzo krótki czas nagrzewania oraz 
precyzyjne sterowanie temperaturą, ogrzewa-
nie elektryczne już nigdy nie będzie kojarzone  
z wysokimi rachunkami za prąd. Folia grzewcza 
wykorzystuje zdolność do magazynowania cie-
pła przez warstwę wierzchnią, która ogrzewa-
jąc się w kilka minut oddaje ciepło do pomiesz-
czenia przez kilkadziesiąt minut, nie pobierając  
w tym czasie energii elektrycznej. Przykładowo 
folia grzewcza pobiera energię przez minutę 
podgrzewając panel podłogowy do ustawionej 
temperatury. Następnie panel oddaje ciepło do 
pomieszczenia przez 30 minut nie pobierając  
w tym czasie energii elektrycznej utrzymując  
w pomieszczeniu ustawioną temperaturę.



ZASTOSOWANIE

Zastosowanie systemu folii jako ogrzewanie podstawowe domów, mieszkań 
lub jako alternatywa dla ogrzewania aktualnie zamontowanego. Dodatkowo 
folia może być używana jako grzejnik oraz system przeciw parowaniu lustra.

Ogrzewanie domów oraz mieszkań

Indywidualne ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń w hotelach gwarantuje 
najniższe koszty ogrzewania. Unikamy niepotrzebnego ogrzewania wnętrz przy 
niskiej frekwencji, dynamiczny rozruch gwarantuje ciepło w krótkim czasie.

Hotele i pensjonaty

Brak grzejników umożliwia swobodę aranżacji wnętrza. Ogrzewanie po-
wierzchniowe sterowane z poziomu termoregulatora gwarantuje pełną kon-
trolę temperatury w każdej ze stref, ograniczając koszty eksploatacji.

Restauracje

Ogrzewanie obiektów sakralnych za pomocą folii grzewczych to wydajny spo-
sób na zapewnienie wiernym ciepła. System folii grzewczych gwarantuje na-
tychmiastowe ogrzanie wiernych oraz najniższe koszty eksploatacji.

Kościoły

Ogrzewanie za pomocą naszego systemu grzewczego gwarantuje komfort 
cieplny w naszym miejscu pracy. Lokal nie ogrzewany, nie generuje kosztów 
eksploatacji.

Biuro

Zastosowanie ogrzewania powierzchniowego gwarantuje precyzyjną regu-
lację temperatury, nie wysusza powietrza, stwarzając idealny klimat dla osób 
ćwiczących.

Fitness

Folia grzewcza zapewnia ciepłą podłogę. W przeciwieństwie do innych form 
ogrzewania, stwarza idealne warunki do nauki i zabawy dla naszych dzieci.

Przedszkola

Folia grzewcza zasilana prądem stałym to idealne źródło ciepła w przyczepach 
kempingowych, kamperach i wszędzie tam, gdzie nie mamy dostępu do prądu 
230V.

Camping / Caravaning



SPECYFIKACJA

Model Szerokość Grubość Moc/m.b Moc/m²
Długość  
w rolce

Waga rolki
Maksymalna 
temperatura

Napięcie

TF-3025T 25cm 0.338mm 55W 220W 150m 19kg 55°C AC230V

TF-305T 50cm 0.338mm 110W 220W 150m 39kg 55°C AC230V

TF-310T 100cm 0.338mm 220W 220W 100m 49kg 55°C AC230V

TF-3025TL 25cm 0.338mm 35W 140W 150m 19kg 42°C AC230V

TF-305TL 50cm 0.338mm 70W 140W 150m 39kg 42°C AC230V

TF-310TL 100cm 0.338mm 140W 140W 100m 49kg 42°C AC230V

TF-3025TT 25cm 0.338mm 20W 80W 150m 19kg 32°C AC230V

TF-305TT 50cm 0.338mm 40W 80W 150m 39kg 32°C AC230V

TF-310TT 100cm 0.338mm 80W 80W 100m 49kg 32°C AC230V

TF-3025TH 25cm 0.338mm 15W 60W 150m 29kg 29 C AC230V

TF-305TH 50cm 0.338mm 30W 60W 150m 39kg 29 C AC230V

TF-310TH 100cm 0.338mm 60W 60W 100m 49kg 29 C AC230V

TF-305ET 50cm 0.338mm 200W 400W 150m 38kg 75°C AC230V

TF-303DC12V 30cm 0.338mm 67W 220W 150m 23kg 55°C DC12V



MATY GRZEWCZE

Zestaw ogrzewania podłogowego z serii TERMOFOL TF-HM-150 przeznaczony jest do ogrze-
wania podłóg pokrytych płytkami ceramicznymi, kamiennymi lub gresowymi. Zestaw zawiera 
wszystkie niezbędny elementy do samodzielnego montażu. Moc 150W/m² gwarantuje więk-
szą dynamikę nagrzewania. Matę montujemy bezpośrednio w warstwie kleju elastycznego lub  
w cienkiej warstwie wylewki. Samoprzylepna siatka z włókna szklanego ułatwia okładanie maty 
grzewczej na podłożu a jednostronne zasilanie zdecydowanie ułatwia prace instalacyjne. Maty 
grzewcze TERMOFOL są bezpieczne w użytkowaniu, podwójnie izolowane oraz ekranowane 
na całej długości kabla grzejnego co chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym czy 
ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym.

• Możliwość montażu w kleju pod płytkę ceramiczną
• Grubość maty grzejnej: 3,6 mm
• Możliwość instalacji na już istniejącej podłodze, bez konieczności    
   skuwania starej
• Mata jest samoprzylepna – montaż jest szybki i prosty
• Po montażu instalacja grzewcza jest niewidoczna
• Bezpieczeństwo użytkowania 
• Niskie koszty instalacji i eksploatacji
• System nie wymaga konserwacji
• Zasilane jednostronnie 
• Brak pola elektromagnetycznego
• Gwarancja 25 lat

Zalety mat grzewczych TERMOFOL

UWAGA

Do prawidłowego funkcjonowania mata 
grzewcza musi zostać podłączona do termoregulatora!



SPECYFIKACJA

Model
Powierzchnia

ogrzewania
[m²]

Wymiar
maty [m²]

Moc 
[W/m²]

Moc
maty [W]

Natężenie 
prądu [A]

Rezystancja 
maty [Ω]

Napięcie 
 pracy [V]

TF-HM-150-05 0,5 0,5 x 1 150 75 0.35 601,2 230V

TF-HM-150-10 1 0,5 x 2 150 150 0.7 352,7 230V

TF-HM-150-15 1,5 0,5 x 3 150 225 1.0 235,1 230V

TF-HM-150-20 2 0,5 x 4 150 300 1.3 176,3 230V

TF-HM-150-25 2,5 0,5 x 5 150 375 1.6 141,1 230V

TF-HM-150-30 3 0,5 x 6 150 450 2.0 117,6 230V

TF-HM-150-35 3,5 0,5 x 7 150 525 2.3 100,8 230V

TF-HM-150-40 4 0,5 x 8 150 600 2.6 88,2 230V

TF-HM-150-45 4,5 0,5 x 9 150 675 2.9 78,4 230V

TF-HM-150-50 5 0,5 x 10 150 750 3.3 70.5 230V

TF-HM-150-60 6 0,5 x 12 150 900 3.9 58,8 230V

TF-HM-150-70 7 0,5 x 14 150 1050 4.6 50,4 230V

TF-HM-150-80 8 0,5 x 16 150 1200 5.2 44,1 230V

TF-HM-150-90 9 0,5 x 18 150 1350 5.9 39,2 230V

TF-HM-150-100 10 0,5 x 20 150 1500 6.5 35,3 230V

TF-HM-150-120 12 0,5 x 24 150 1800 7.8 29,4 230V

TF-HM-150-150 15 0,5 x 30 150 2250 9.8 23,5 230V



FOLIA GRZEJNA POD LUSTRO

Folia grzejna zapobiega osadzaniu się pary wodnej na powierzchni lustra. Montaż jest bezpro-
blemowy dzięki samoprzylepnej powierzchni folii. Folie podłączamy do włącznika światła dzię-
ki temu pobór energii elektrycznej jest niewielki oraz nie jest wymagany termoregulator. Lustro  
z zainstalowaną folią może zostać zawieszone luźno na powierzchni ściany lub wklejone w elewa-
cję ścienną.

Samoprzylepna folia grzejna pod lustro TERMOFOL



SPECYFIKACJA

Model Wymiar Moc maty [W]
Rezystancja 

maty [Ω]
Napięcie [V] Natężenie prądu [A]

TF-AF-1 400x400 mm 30 W 1,76 kΩ 230 V 130 mA

TF-AF-2 400x600 mm 44 W 1,20 kΩ 230 V 191 mA

TF-AF-3 520x520 mm 45 W 1,18 kΩ 230 V 195 mA

TF-AF-4 640x640 mm 100 W 529 Ω 230 V 434 mA

TF-AF-5 540x800 mm 88 W 601 Ω 230 V 383 mA

TF-AF-6 700x900 mm 108 W 489 Ω 230 V 469 mA

TF-AF-10 średnica 300 mm 30 W 1.76 kΩ 230 V 130.43 mA

TF-AF-11 średnica 450 mm 45 W 1.18 kΩ 230 V 195.65 mA

TF-AF-12 średnica 600 mm 60 W 881.67 Ω 230 V 260.87 mA

W naszej ofercie mają Państwu do wyboru maty grzewcze pod lustra w kilku 
rodzajach, charakteryzujących się różnymi rozmiarami oraz mocą – im większa 
powierzchnia, tym większa musi być ilość generowanego ciepła, aby skutecz-
nie uniemożliwić zaparowanie lustra. Przy wyborze produktu należy wziąć pod 
uwagę, że folia grzewcza do szyb musi być nieco mniejsza od powierzchni lu-
stra. Szczegółowe dane na temat rozmiarów i mocy naszych produktów znaj-
dują się w zamieszczonej poniżej tabelce.



 NAD KLIMATEM 
TWOJEGO DOMU

Zarówno lokalnie jak i zdalnie  
z dowolnego miejsca na świecie

PEŁNA KONTROLA



SPECYFIKACJA



TERMOREGULATORY

Wysokiej klasy, w pełni programowalny podtynkowy 
termoregulator, wyposażony został w cyfrowy wy-
świetlacz oraz dotykowy panel sterowania. Niebie-
skie podświetlenie jest wyjątkowo czytelne, nawet 
dla osób z wadą wzroku. Do wyboru również nastę-
pujące tryby pracy: pomiar temperatury pomiesz-
czenia, pomiar temperatury podłogi, pomieszczenia  
z ograniczeniem temperatury podłogi.

Termoregulator TF-H1

• Sterowanie przyciskami dotykowymi 
• Programowalny harmonogram tygodniowy 
• Sposób montażu: podtynkowy w puszce instalacyjnej
• Gwarancja: 24 miesiące
• Smukły kształt – grubość tylko 12mm!
• Kolorystyka: czarny, biały
• Niebieskie podświetlenie 
• Sygnalizacja – ogrzewanie załączone
• Możliwość manualnego sterowania  
    temperaturą

Charakterystyka:
• Pobór mocy < 1.5 W 
• Zakres programowanej temperatury: 5–35 °C
• Ograniczenie maksymalnej temperatury grzałki  
     – podłogi 10 °C – 70 °C
• 2 czujniki: wbudowany czujnik temperatury  
      powietrza + czujnik temp. podłogi sensor NTC
• Maksymalne obciążenie na wyjściu: 16A
• Stopień ochrony: IP20
• Zasilanie: 230 AC

Specyfikacja techniczna:

Nowoczesny termostat pokojowy wykorzystywany 
do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Termostat 
w standardzie wyposażony jest w wewnętrzny czuj-
nik temperatury (powietrza) oraz czujnik zewnętrzny 
NTC. Termostat podtynkowy, w pełni programowalny 
termoregulator, wyposażony został w cyfrowy wy-
świetlacz oraz dotykowy panel sterowania. Niebie-
skie podświetlenie jest wyjątkowo czytelne. Termore-
gulator posiada wbudowany moduł WIFI, sterowanie 
ogrzewaniem odbywa się z poziomu aplikacji w Two-
im smartphonie lub z poziomu panelu dotykowego. 
Do wyboru mamy również następujące tryby pracy: 
pomiar temperatury pomieszczenia, pomiar tempera-
tury podłogi oraz pomiar temperatury pomieszczenia 
z ograniczeniem temperatury podłogi.

Termoregulator TF-WIFI

• Sterowanie przyciskami dotykowymi
• Sterowanie z poziomu aplikacji: Android / IOS 
• Programowalny harmonogram tygodniowy
• Sposób montażu: podtynkowy   
    – w puszce instalacyjnej
• Gwarancja: 24 miesiące 
• Smukły kształt – grubość tylko 12mm!
• Kolorystyka: czarny, biały
• Niebieskie podświetlenie
• Niebieskie podświetlenie przycisków
• Sygnalizacja – ogrzewanie włączone 
• Możliwość manualnego sterowania  
    temperaturą

Charakterystyka:

• Pobór mocy < 1.5 W
• Zakres programowanej temperatury: 5–35 °C
• Ograniczenie maksymalnej temperatury grzałki  
    – podłogi: 10 °C – 70 °C
• 2 czujniki: wbudowany czujnik temperatury  
    powietrza + czujnik temperatury podłogi NTC 
• Maksymalne obciążenie na wyjściu: 16A
• Stopień ochrony: IP20 
• Zasilanie: 230 AC
• Współpraca z siecią WiFi 2,4 Ghz

Specyfikacja techniczna:



SPECYFIKACJA

Prezentowany termoregulator manualny sterowany 
jest z poziomu pokrętła. Urządzenie może pracować 
w jednym z 3 trybów: pomiar temperatury pomiesz-
czenia, pomiar temperatury podłogi oraz pomiar 
temperatury pomieszczenia z ograniczeniem tempe-
ratury podłogi. Termostat stosowany do elektryczne-
go ogrzewania podłogowego, ściennego, sufitowego 
oraz do grzejników elektrycznych.

Termoregulator TF-H2

• Sterowanie manualne za pomocą pokrętła 
• Brak możliwości programowania,
    prosta zmiana temperatury 
• Sposób montażu: natynkowy
• Gwarancja: 24 miesiące 
• Sygnalizacja za pomocą diody
• Czujnik zewnętrzny –  podłogowy w zestawie!

Charakterystyka:

• Pobór prądu: < 2 VA
• Zakres temperatury: 5–40 °C 
• Ograniczenie maksymalnej temperatury grzałki  
    podłogi: 40 °C
• 2 czujniki: czujnik temperatury powietrza  
   + czujnik temperatury podłogi sensor NTC 
• Maksymalne obciążenie na wyjściu: 16A 
• Stopień ochrony : IP21 możliwość montażu w łazience
• Wymiary: 86x86 mm Grubość: 34 mm
• Zasilanie: 230 AC

Specyfikacja techniczna:

Prezentowany termoregulator manualny sterowany 
jest z poziomu pokrętła. Urządzenie pracuje w trybie 
regulacji temperatury grzałki - podłogi. Termostat 
stosowany do elektrycznego ogrzewania podłogo-
wego. Termoregulator montowany jest podtynkowo, 
zestaw zawiera czujnik NTC.

Termoregulator TF-H3

• Sterowanie manualne z pokrętła
• Brak możliwości programowania, prosta zamiana  
    temperatury
• Sposób montażu: podtynkowy – w puszce instalacyjnej
• Gwarancja: 24 miesiące
• Smukły kształt – grubość tylko 12mm!
• Śnieżno biały kolor
• Sygnalizacja za pomocy diody
• Czujnik zewnętrzny – podłogowy w zestawie!

Charakterystyka:
• Pobór prądu : <2 VA
• Zakres temperatury: 5–40 °C
• Czujnik temperatury podłogi sensor NTC
• Maksymalne obciążenie na wyjściu: 16A
• Obudowa ochronna: IP21 – umożliwia montaż  
    w łazience
• Wymiary: 86×86 mm
• Grubość: 12mm
• Zasilanie: 230 AC

Specyfikacja techniczna:



APLIKACJE

Projektujemy produkty, które są nowoczesne, oszczędne i wygodne. Ta sama idea przyświeca 
naszej nowo zaprojektowanej aplikacji. Dzięki niej możesz kontrolować inteligentny termostat  
i otrzymywać powiadomienia na iPhone, iPad oraz telefon z systemem Android. Nasz inteligentny 
termostat  pomoże ci zaoszczędzić energię, ale przede wszystkim pozwala zarządzać tempera-
turą twojego domu nawet wtedy, gdy jesteś w dowolnym miejscu na całym świecie i to o każdej 
porze dnia – warunkiem jest tylko dostęp do sieci internetowej. Łatwy interfejs aplikacji pozwala 
na obsługę nawet przez dziecko. Wysoka dokładność na poziomie 0,5 °C pozwala na utrzymanie 
komfortowej temperatury na ustawionym przez Ciebie poziomie.

Termofol Smart

Do pobrania za darmo w sklepie Apple App Store (iPhone, iPad) oraz Google Play (telefony Android)



TERMOFOL SMART

Możliwości aplikacji TERMOFOL SMART™ w zakresie sterowania pracą grzejników konwekto-
rowych oraz ceramicznych paneli grzejnych marki TERMOFOL są w zasadzie ograniczone jedy-
nie inwencją użytkownika systemu. Do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych użytecz-
nych funkcji należą:

•  harmonogram dobowy i tygodniowy załącz/wyłącz
•  autonomiczna funkcja oszczędnościowa – wakacyjna
•  stosowanie predefiniowanych harmonogramów czasowych i temperaturowych w układzie 
    dziennym i tygodniowym
• możliwość grupowania urządzeń w sekcje ze stosowaniem ustawień predefiniowanych  
    i sterowaniem łącznym
•  kontrola zasilania urządzenia z alertem wysyłanym do użytkownika
• możliwość realizacji w trybie on-line zmian ustawień i trybu pracy poszczególnego  
    urządzenia jak i ich sekcji przez użytkownika zdalnego

Termofol Smart



GRZEJNIKI KONWEKTOROWE

Uniwersalne urządzenia o szerokim zastosowaniu z możliwością sterowania przy użyciu smart-
phona z dowolnego miejsca na świecie. 

TERMOFOL TF-1000 WIFI

To nowoczesny i energooszczędny grzejnik konwektorowy z możliwością montażu naściennego 
lub na nóżkach.

• Sypialni
• Pokoju dziecięcego 
• Salonu
• Łazienki 
• Biur
• Budynków użyteczności publicznej 
• Pomieszczeń gospodarczych, garaży

Dedykowany do ogrzewania: Urządzenie posiada możliwość zdalnego sterowania za pomocą 
telefonu lub tabletu z systemem Android lub iOS.

Szybkie nagrzewanie pomieszczenia gwarantuje nowoczesna alu-
miniowa grzałka niskotemperaturowa wykonana w najnowszej 
technologii X-Shape. Przedni panel wykonany został ze szkła har-
towanego, grzejnik wyposażony jest w dotykowy, cyfrowy termo-
stat z wyświetlaczem LCD. Urządzenie posiada termoregulator  
z możliwością zmiany trybu mocy (100%/50%) oraz programowa-
nia harmonogramu tygodniowego.

TERMOFOL TF-1500 WIFI TERMOFOL TF-2000 WIFI



SPECYFIKACJA

TF-1000 WIFI

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 1000 4,2–4,5 50–60 5,1 10 25 600/380/65 TF-1000WIFI

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

TF-1500 WIFI

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 1500 6,3–6,7 50–60 6,2 15 37 760/380/65 TF-1500WIFI

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie



GRZEJNIKI KONWEKTOROWE

TF-2000 WIFI

Specyfikacja Grzejników konwektorowych

Szybkie i skutecznie ogrzewanie pomieszczeń

Szybkie nagrzewanie pomieszczenia gwarantuje nowoczesna alu-
miniowa grzałka niskotemperaturowa wykonana w najnowszej 
technologii X-Shape. Front wykonany ze szkła hartowanego, czy-
telne podświetlenie, programowanie tygodniowe oraz kontrola 
temperatury z poziomu aplikacji to tylko część z dostępnych funk-
cjonalności.

Nowoczesny wygląd dzięki zastosowaniu frontu wykonanego ze 
szkła hartowanego.

Przedni panel wykonany został ze szkła hartowanego, grzejnik 
wyposażony jest w dotykowy, cyfrowy termostat z wyświetlaczem 
LCD. Unikatowy design za rozsądne pieniądze.

Urządzenie może spełniać rolę grzejnika dekoracyjnego zarówno 
w zwykłych pomieszczeniach, jak i tych o nowoczesnym wyglądzie.

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 2000 8,5–8,9 50–60 7,4 20 50 920/380/65 TF-2000WIFI

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie



PROMIENNIKI CERAMICZNE

Prezentowane dekoracyjne panele grzewcze na podczerwień TERMOFOL to jakość, użytecz-
ność, funkcjonalność i nowoczesny design w jednym. Panele grzewcze na podczerwień emitują 
ciepło, które szybko i sprawnie nagrzewa nie tylko ściany i sufit, ale również podłogę, przedmioty 
oraz osoby znajdujące się aktualnie w danym pomieszczeniu. Zgromadzona energia oddawana 
jest stopniowo do otoczenia, dzięki czemu komfort cieplny nigdy nie słabnie. Regulacja grzejni-
kami musi zostać dopasowana do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Poprawna kon-
figuracja to klucz do niskich kosztów eksploatacji. Kluczem do sukcesu w zakresie prezentowa-
nej przez nas technologii grzewczej jest to, iż dostępne w naszej ofercie promienniki umożliwiają 
wtórne oddawanie ciepła do pomieszczenia poprzez ściany, podłogi i sufit. Bez wątpienia wpływa 
to na równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniach. Rozgrzane mury pozostają suche 
na całej powierzchni, co dodatkowo eliminuje problem wilgoci.



PROMIENNIKI CERAMICZNE

TERMOFOL TF-C500

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 500 2,1–2,3 50–60 13 10 25 600/600/17 TF-C500/01

TAK 500 2,1–2,3 50–60 13 10 25 600/600/17 TF-C500/02

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

600
mm

600 mm

TF-C500/02TF-C500/01

IP33



SPECYFIKACJA

TERMOFOL TF-C750

TF-C750/01 TF-C750/02 TF-C750/03

TF-C750/04 TF-C750/05 TF-C750/06

IP33



PROMIENNIKI CERAMICZNE

903 mm

603
mm

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 750 3,1–3,4 50–60 22 15 38 903/603/18 TF-C750/01

TAK 750 3,1–3,4 50–60 22 15 38 903/603/18 TF-C750/02

TAK 750 3,1–3,4 50–60 22 15 38 903/603/18 TF-C750/03

TAK 750 3,1–3,4 50–60 22 15 38 903/603/18 TF-C750/04

TAK 750 3,1–3,4 50–60 22 15 38 903/603/18 TF-C750/05

TAK 750 3,1–3,4 50–60 22 15 38 903/603/18 TF-C750/06

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

TF-C750/04



SPECYFIKACJA

TERMOFOL TF-C1000

TF-C1000/01 TF-C1000/02 TF-C1000/03

TF-C1000/04 TF-C1000/05 TF-C1000/06

IP33



PROMIENNIKI CERAMICZNE

1200 mm

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 1000 4,1-4,5 50–60 25 20 50 1200/600/18 TF-C1000/01

TAK 1000 4,1-4,5 50–60 25 20 50 1200/600/18 TF-C1000/02

TAK 1000 4,1-4,5 50–60 25 20 50 1200/600/18 TF-C1000/03

TAK 1000 4,1-4,5 50–60 25 20 50 1200/600/18 TF-C1000/04

TAK 1000 4,1-4,5 50–60 25 20 50 1200/600/18 TF-C1000/05

TAK 1000 4,1-4,5 50–60 25 20 50 1200/600/18 TF-C1000/06

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

600
mm

TF-C1000/04



SZKLANE PANELE GRZEWCZE

TF-SWGT450

900 mm

450
mm

Niniejsza seria z całą pewnością zainteresuje tych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie estetyki. Panel grzewczy na podczerwień ze szkła wygląda nadzwyczajnie. Gładka  
i prosta powierzchnia wpisuje się w każdy wystrój wnętrza – zwłaszcza minimalistyczny czy indu-
strialny. Szklany panel grzewczy może z powodzeniem zastąpić grzejnik łazienkowy. Montuje się 
go na ścianie, dzięki czemu jest dobrze widoczny i świetnie rozprowadza ciepło po łazience (lub  
w jakimkolwiek innym pomieszczeniu).

Panel grzewczy podczerwieni tworzony jest ze szkła hartowanego. To specjalny materiał, który 
gwarantuje wieloletnią eksploatację. Nie ulega uszkodzeniom nawet w wyniku nieprzewidzia-
nych wypadków. W zestawie znajduje się też termoregulator.



PROMIENNIK ŁAZIENKOWY

Uniwersalne urządzenia o szerokim zastosowaniu z możliwością sterowania przy użyciu smart-
phona z dowolnego miejsca na świecie. 

TERMOFOL  TF-750W

Panel grzewczy to elektryczny grzejnik emitujący ciepło w postaci promieni podczerwieni. Inno-
wacyjny płyta grzewcza została umieszczona pomiędzy dwoma warstwami szkła hartowanego. 
Emitowane ciepło możemy porównać do naturalnych źródeł promieniowania podczerwonego 
którym jest np. Słońce lub ogień, dzięki temu odczucie ciepła jest przyjemne i zdrowe dla naszego 
organizmu.

• Najbardziej skuteczne i precyzyjne urządzenie w porównaniu z konwencjonalnymi grzejnikami
• Szybki czas nagrzewania
• Przyjemne odczucia przy stosowaniu podczerwieni, która ma działanie relaksującego, zdrowego ciepła
• Grzejnik z zastosowaniem nowoczesnej technologii na podczerwień
• Sterowanie z poziomu aplikacji, termostatu lub pilota
• Możliwość programowania
• Wbudowany Timer – możliwość włączenia ogrzewania np. tylko na 1 godzinę
• 1 wieszak na ręczniki

Zalety szklanego panelu grzewczego



SPECYFIKACJA

 TF-750W

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 750 3.26 50–60 15 15 50 55/110/15  TF-750W

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

Wbudowany termoregulator umożliwia indywidualne dopasowanie temperatury oraz czasu pracy. Posiada także sterowa-
nie z poziomu aplikacji TERMOFOL Smart. Ustawienia mocy, timera czy harmonogramu to tylko podstawowe funkcjonal-
ności oferowanego produktu. Innowacyjne rozwiązanie umożliwia kontrolę ogrzewania z dowolnego miejsca na świecie.



 DOSTROJONY
 Z TERMOFOLEM

Już od lat wspieramy potrzebujących

DOBRY KLIMAT





SZKLANE PANELE GRZEWCZE

TERMOFOL TF-SWGT450

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 450 2,0–2,2 50–60 13 9 23 450/900/18 TF-SWGT450/01

TAK 450 2,0–2,2 50–60 13 9 23 450/900/18 TF-SWGT450/02

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

TF-SWGT450/01

TF-SWGT450/02

IP33



PROMIENNIKI STALOWE

Stalowe panele grzewcze TERMOFOL wykonane są z blachy stalowej, lakierowanej epoksydowo 
i odpornej na wysoką temperaturę. Panel grzewczy zaczyna działanie natychmiast po załączeniu, 
rozprowadzając w pomieszczeniu delikatne promieniowanie cieplne. 

Seria promienników SW nie posiada wbudowanego termoregulatora. Grzejnik musi zostać pod-
łączony do termostatu kontrolującego temperaturę w pomieszczeniu.

Promienniki z serii SWT posiadają wbudowany termoregulator umożliwiający kontrolę tempera-
tury panelu oraz temperatury w pomieszczeniu.

Promienniki TERMOFOL należą do grzejników hybrydowych, wykorzystujących zjawisko pro-
mieniowania długofalowego w paśmie podczerwieni oraz klasycznej konwekcji. Powoduje to 
efekt równomiernego ogrzania pomieszczenia, bez tak zwanych „zimnych kątów”.

Montaż możliwy jest w pozycji pionowej oraz poziomej. Każdy promiennik posiada zestaw mon-
tażowy wraz z instrukcją montażu i eksploatacji promiennika.

TF-SW



PROMIENNIKI STALOWE

Grzejniki TERMOFOL serii SWT zostały wyposa-
żone w dwuczujnikowy termoregulator. Grzejniki  
TERMOFOL mogą kontrolować temperaturę powie-
trza lub panelu grzewczego. Grzejnik nie wymaga do-
datkowych urządzeń sterujących.

Grzejniki montowane są na stalowych profilach wraz 
z zabezpieczeniem przed dziećmi. Profile przykręcane 
są bezpośrednio do ściany za pomocą kołków rozpo-
rowych. Instrukcja montażu, eksploatacji oraz profile 
montażowe znajdują się w zestawie z grzejnikiem.

W trybie regulacji temperatury powietrza, tempera-
tura panelu grzewczego jest kontrolowana względem 
temperatury powietrza. Temperatura powietrza kon-
trolowana jest z dokładnością do 1 °C.

Tryb regulacji temperatury panelu grzewczego umoż-
liwia ustalenie stałej temperatury grzejnika, bez wzglę-
du na temperaturę otoczenia.

TF-SWT



SPECYFIKACJA

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 350 1,5–1,8 50–60 5,8 8 20 600/600/15 TF-SWT400

TAK 500 2,1–2,4 50–60 8,4 14 35 850/600/15 TF-SWT700

TAK 700 3,0–3,4 50–60 12,5 20 50 1200/600/15 TF-SWT1000

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

600 mm

600
mm

600
mm

850 mm

600
mm

1200 mm

TF-SWT400

TF-SWT700

TF-SWT1000

IP44



PROMIENNIKI STALOWE

Stalowe panele grzejne na podczerwień

Stalowe panele grzewcze TERMOFOL wykonane są  
z blachy stalowej, lakierowanej epoksydowo i odpor-
nej na wysoką temperaturę. Panel grzewczy zaczyna 
działanie natychmiast po załączeniu, rozprowadzając 
w pomieszczeniu delikatne promieniowanie cieplne. 

Promienniki TERMOFOL należą do grzejników hybry-
dowych, wykorzystujących zjawisko promieniowania 
długofalowego w paśmie podczerwieni oraz klasycz-
nej konwekcji. Powoduje to efekt równomiernego 
ogrzania pomieszczenia, bez tak zwanych „zimnych 
kątów”.

Montaż możliwy jest w pozycji pionowej oraz pozio-
mej. Każdy promiennik posiada zestaw montażowy 
wraz z instrukcją montażu i eksploatacji promiennika.

Panele grzewcze na podczerwień posiadają stopień ochrony na poziomie IP44. 
Oznacza to, że można montować je w łazienkach. Na dodatek posiadają blokadę 
przed osobami nieupoważnionymi, co stanowi doskonałe zabezpieczenie dla rodzin 
z małymi dziećmi.

IP44



Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana [m²]
Ilość ciepła 

[MJ]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

NIE 300 1,2–1,45 50–60 8,5 6 15 800/370/15 TF-SW300

NIE 500 2,1–2,4 50–60 12,5 10 25 1100/470/15 TF-SW500

NIE 700 3,1–3,5 50–60 18 25 38 1200/570/15 TF-SW700

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

800 mm

370
mm

470
mm

1100 mm

570
mm

1200 mm

TF-SW300

TF-SW500

TF-SW700

SPECYFIKACJA



PANELE GRZEWCZE SUFITOWE

Panele grzewcze na podczerwień TERMOFOL TF-SWPO400/1600 i TF-SWPO450/618 to  
uniwersalne promienniki ciepła do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych na suficie lub 
w module sufitu podwieszanego. Umieszczone na suficie pozwalają uzyskać doskonały rozkład 
temperatur w pomieszczeniu, ponieważ różnica temperatury między sufitem i podłogą nie prze-
kracza 1–2 °C. Odpowiednio dobrane długości fal promieniowania cieplnego powodują, że jest 
ono w większości absorbowane przez elementy pomieszczenia – podłogę, ściany, meble – powo-
dując wzrost ich temperatury, a jednocześnie nie jest pochłaniane przez powierzchnie szklane 
(np. okna), dzięki czemu unikamy niepotrzebnych strat energii. 

Panele możemy zamocować na kilka różnych sposobów: zamocowanie do sufitu, zawieszenie pod 
sufitem, wbudowanie w sufit podwieszany (kasetony sufitowe).



SPECYFIKACJA

TF-SWPO400/1600

Termostat Moc [W]
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Powierzchnia 

ogrzewana 
[m²]

Ilość ciepła 
[MJ]

Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

NIE 400 1,5–1,9 50–60 13 8 20m³ 1600/200/15 TF-SWPO400/1600

NIE 450 1,7–2,2 50–60 13 8,5 22m³ 618/618/15 TF-SWPO450/618

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników. Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

TF-SWPO



ZEWNĘTRZNE PROMIENNIKI

Zewnętrzne promienniki podczerwieni TERMOFOL produkowane są przy użyciu najnowszej 
technologii z wykorzystaniem unikalnego designu. Rdzeń grzejnika wykonany jest ze specjalne-
go materiału wytwarzanego w technologii stosowanej w lotnictwie (grzałka oporowa w otulinie 
ceramicznej). Współczynnik efektywności energetycznej naszych promienników osiąga poziom
90–96%, co oznacza, co oznacza, że należą do produktów bardzo wydajnych i energooszczęd-
nych. Powierzchnia paneli grzejnych została pokryta specjalną warstwą z dodatkiem nano-mate-
riału ochraniającego panel przed skutkami pracy w wysokich temperaturach przy jednoczesnym 
zachowaniu swobodnej emisji promieniowania podczerwonego. Warstwa ta powoduje wzrost 
wskaźnika promieniowania podczerwonego aż do 86%. Promienniki TERMOFOL są ciche  
w eksploatacji, energooszczędne, komfortowe i niezawodne – przez co znajdują bardzo szero-
kie zastosowania zarówno w przemyśle jak i w zastosowaniach domowych. Mogą być sterowane  
z aplikacji Termofol Smart oraz pilota, który dostarczany jest w komplecie z urządzeniem.

TF-1200IR



SPECYFIKACJA

TF-3200IR

Termostat Moc [W]
3 stopniowa  

regulacja mocy
Natężenie 
prądu [A]

Częstotliwość 
prądu [Hz]

Waga [kg]
Wymiary dł/
szer/gr [mm]

Model

TAK 1200 400/800/1200W  4,7-5,7 50–60 7,8 930/200/50 TF-1200IR

TAK 2400 800/1600/2400W 9,4-11,4 50–60 11,6 1460/200/50 TF-2400IR

TAK 3200 1070/2140/3200W 12,5-15,3 50–60 13,5 1815/200/50 TF-3200IR

Klasa ochrony 1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Produkt nie zawiera szkodliwych składników.  
Data produkcji i numer seryjny znajdują się na produkcie

TF-1200IR

IP55

TF-2400IR

Sterowanie z poziomu aplikacji TERMOFOL Smart. Innowacyjne rozwiązanie 
umożliwia kontrolę ogrzewania z dowolnego miejsca na świecie.



FOTOWOLTAIKA

Energia prosto ze słońca

Fotowoltaika stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, zarów-
no wśród gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw. Ciągle rosnące rachunki za prąd, za-
nieczyszczenie środowiska oraz unijne wymogi dopłat do emisji dwutlenku węgla w związku  
z eksploatacją węgla kamiennego, to czynniki, które uzasadniają potrzebę poszukiwania alter-
natywnych źródeł energii. Fotowoltaika jako sposób pozyskiwania energii elektrycznej z energii 
słonecznej jest rozwiązaniem coraz popularniejszym i dopasowanym do indywidualnych potrzeb 
każdego klienta.

Wykorzystanie energii elektrycznej pochodzącej ze Słońca jest możliwe po wykonaniu odpo-
wiedniej instalacji, którą należy zamontować na gruncie bądź też na dachu budynku. Niezbędne 
jest ponadto zastosowanie zabezpieczeń, które gwarantują bezpieczną oraz długą pracę zestawu 
fotowoltaicznego.



KOMPLEKSOWA REALIZACJA

TERMOFOL Solar to przykład inteligentnego rozwiązania technologicznego pozwalającego na 
dostarczenie klientowi gotowego zestawu fotowoltaicznego. Składają się na niego falowniki, pa-
nele słoneczne, mocowania, osprzęt, jak również usługi związane z zaprojektowaniem i zamonto-
waniem instalacji. Klient uzyskuje również 24-godzinny dostęp on-line pozwalający monitorować 
zarówno produkcję, jak i zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej przez instalację.

Efektem proponowanego rozwiązania są korzyści finansowe z tytułu zmniejszenia rachunków za 
prąd i świadomość dbałości o stan środowiska naturalnego. System pozwala zoptymalizować tak-
że koszty ogrzewania, co jest warunkiem redukcji kosztów ogólnej eksploatacji domu, Możliwe 
jest „Ogrzewanie domu za 0 zł”.



INSTALACJE

Profesjonalne usługi instalacyjne

Firma TERMOFOL świadczy również kompleksową obsługę procesów inwestycyjnych dla klien-
tów indywidualnych oraz instytucjonalnych realizowaną przez przeszkolony własny personel 
oraz ogólnopolską sieć autoryzowanych Partnerów. Kompleksowość obsługi wyraża się poprzez 
optymalny dobór rozwiązań technicznych w oparciu o oferowane przez naszą firmę produkty  
z kategorii elektrycznych źródeł ciepła użytkowego (folie grzejne na podczerwień, maty grzew-
cze) i ich sterowania, a także w dążeniu do pozyskiwania energii elektrycznej ze źródeł odnawial-
nych z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Oferowane rozwiązania bazują na solidnych 
podstawach merytorycznych wynikających z kompetencji personelu, oraz profesjonalnej obsługi 
serwisowej wykonanych inwestycji. 

Firma TERMOFOL nieustannie dba  
o wysoki standard obsługi klientów 
zarówno na etapie projektowym pro-
cesu inwestycyjnego, jak i podczas 
jego realizacji i obsługi serwisowej.

Wszechstronnie przeszko-
lona kadra pracowników jak 
i selektywny dobór Partne-
rów dzięki okresowo po-
wtarzanej certyfikacji prze-
kłada się na wysoki poziom 
naszych usług instalacyj-
nych i serwisowych.



KOMPLEKSOWA REALIZACJA

Na etapie wykonawstwa, wsparcie inwestora nie ogranicza się wyłącznie do realizacji instalacji 
grzewczych czy fotowoltaicznych w oparciu o wysokiej jakości komponenty oferowane przez fir-
mę TERMOFOL ale również wsparciem klienta w procesie uzyskiwania niezbędnych certyfika-
tów i zgód administracyjnych czy odbiorów dopuszczających do użytkowania w oparciu o wyko-
naną dokumentację powykonawczą i pomiarową. Obsługa serwisowa i posprzedażowa z tytułu 
gwarancji realizowana jest z zachowaniem najwyższych standardów – w sposób umożliwiający 
niezakłóconą pracę podłączonych urządzeń. Oferujemy najkrótsze czasy dostawy i realizacji 
zamówień dzięki optymalizacji polityki magazynowej i rotacji zapasów w systemie just in time, 
dbając również o sprawną obsługę posprzedażową. To wszystko przekłada się na zadowolenie 
klientów z naszych usług jak i stale powiększającą się sieć Partnerów.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, deweloperów,  
projektantów oraz osoby prywatne.

Dołącz do naszego zespołu



NA CO DZIEŃ

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ 
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