
INTELLIGENS ÉPÍTŐELEMHEZ
INTELLIGENS FŰTŐFÓLIA RENDSZER

ÖN JÓL VÁLASZTOTT: az IsoteQ® építőelemek könnyedén megfelelnek a 
2018. óta érvényben lévő új, szigorú energetikai követelményeknek; 
sőt: az IsoteQ® PASSZÍV építési rendszer ezen felül rendelkezik a német 
Passzívház Intézet Passzívházak Építéséhez Alkalmas Termék 
minősítésével is!

RENDBEN, DE MILYEN FŰTÉSI MEGOLDÁST HASZNÁLJAK MODERN, 
ENERGIATAKARÉKOS ISOTEQ® HÁZAMHOZ?



JAVASLATUNK:
AZ ÚJGENERÁCIÓS INTELLIGENS FŰTŐFÓLIA-RENDSZER

Napjainkban egyre gyakrabban kerül előtérbe a kedvező beruházási 
költség és a gazdaságos üzemeltetés. Most már hála a fűtési 
rendszerekben bekövetkezett fejlődésnek, teljesen jogosan várható 
el, hogy a fűtés ne csak meleget adjon, hanem egészséges is 
legyen. Az intelligens fűtőfólia kedvező beruházási költségének 
köszönhetően napelemmel kombinálva akár nulla Ft-os 
fűtésköltséget is elérhet.
Az újgenerációs intelligens fűtőfólia különleges technológiával és 
speciális anyagok felhasználásával készült, ezért képes 
gazdaságosabban, kisebb energiafelhasználással működni, korábbi 
más fűtőfóliákhoz képest.

MIÉRT FŰTŐFÓLIA? Néhány érv:
• Gazdaságos: a rendszer beüzemelése kevesebb anyagi ráfordítást igényel, mint egy komplett padló- 

vagy gázkazános fűtés kiépítése
• Gyors, precíz és igényes telepítés (a helyszíni munkavégzés időtartama jellemzően 1 munkanap)
• Olyan helyekre is telepíthető a fűtőfólia, ahol nincs gázszolgáltatás
• Rövid felfűtési idő (a fűtőfólia 3 perc alatt eléri a maximális teljesítményét, és negyed 

órán belül érezhető a kellemes meleg)
• Jelentős energia megtakarítás érhető el vele (árammal fűteni a hagyományos 

gázfűtéshez képest 15-20%-kal olcsóbb)
• Többféle teljesítménnyel elérhető (110 W/m², 220 W/m², 400 W/m²)
• Sokféle vezérlési lehetőség (programozható termosztát, IQotthon 

okosotthon rendszer)
• Önszabályozó, biztonságos
• Az infrasugarak pozitív hatásait az egészségügyben régóta használják 

(pl. igazoltan antibakteriális hatású, csökkenti a hátfájást, elősegíti a 
sebek gyorsabb gyógyulását, antioxidációs hatása van)

• Megakadályozza a penész kialakulását a lakásban
• Több, mint 3500 sikeres telepítés Magyarországon! 10 év garancia!

21,5°



Példa: padlófűtés rétegrend laminált parketta esetén

Az újgenerációs intelligens fűtőfólia mérete 0,5 mm X 0,5 m X 100 m. 
A teljes réteg vastagsága 6 mm (hűtükör, fűtőfólia, párazáró fólia).

Az IsoteQ® épületek esetében számos felhasználási területen 
alkalmazható:

• Padlófűtés (melegburkolat, hidegburkolat vagy akár beton alá is 
telepíthető)

• Mennyezetfűtés
• Falfűtés

Laminált parketta
Iszappapír
Beton vagy rigidúr (nem kötekező csak lehetőség)
Földelő háló
Párazáró fólia
Inteligens fűtőfólia
5mm hőtükör
Szigetelés (pl.: lépésálló hungarocell)
Beton

További információ, árajánlatkérés: 🌍 www.isoteq.hu  📧 isoteq@isoteq.hu  📞 +36 30 405 3653


