
ALKALMAZOTT RÉTEGRENDEK
CALEO padló-, fal- és mennyezetfűtési rendszerekhez
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CALEO Hungary Kft. Magyarország

Bemutatóterem, márkabolt és szaküzlet
H-1173 Budapest, Pesti út 237.
Home Center C épület

Ügyfélszolgálat: +36 (1) 253 0910
Általános információk: +36 (1) 258 2541
Terméktámogatás: +36 (1) 256 2181
E-mail:  info@caleo.hu

A kiemelt rétegek minden esetben elválaszthatatlan részei a technológiai felépítésnek és ezzel együtt 
árajánlatunknak is. A közvetlenül a fűtőelemek alatt- és felett elhelyezkedő rétegek semmiképp nem 
változtathatóak, nem cserélhetőek fel és nem módosíthatóak.

A fűtési rendszerek megtervezését a CALEO szakemberei végzik el, így minden esetben a fűtendő 
helyiség adottságainak és ügyfeleink igényeinek megfelelően tudjuk ajánlani rendszereinket a hosz-
szú távú optimális üzemeltetés érdekében. A CALEO fűtési rendszerek minden esetben a felhasználó 
igényeknek megfelelően és a műszaki lehetőségekhez igazodva kerülnek beépítésre. A megfelelően 
kiválasztott rendszerhez megalapozott mérnöki előkészületek szerint kifejlesztett rétegfelépítések tar-
toznak. Ezek a technológiai felépítések nemcsak a kivitelezhetőség, hanem a rendszer hosszú távú és 
megbízható működése érdekében is elengedhetetlen fontossággal bírnak.

A rétegfelépítéseket minden esetben az épület adottságaihoz és az építészeti tervekhez igazodva szük-
séges meghatározni.

i

INFORMÁCIÓK
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• Tervezett padlóburkolat
• 4-6 cm esztrich réteg (aljzatbeton)
• Technológiai PE szigetelés
• CALEO fűtésrendszer
• Méretezett lépésálló hőszigetelés
• Talajvíz, talajnedvesség elleni szigetelés
• Szerelőbeton/alaplemez

Alkalmazott rétegrend

CALEO EFFICIENT
hőtároló padlófűtési rendszer

Új padlószerkezet és hőtároló padlófűtés 
építése közbenső födémen vagy talajon fekvő padlón



4

• tervezett ragasztott padlóburkolat
• flexibilis ragasztóréteg
• aljzatkiegyenlítő (szükség szerint)
• BVF H-MAT fűtőszőnyeg
• hőszigetelt födémszerkezet 

(burkolásra előkészített felület)

Alkalmazott rétegrendek

CALEO REG
padlófűtési rendszer

Laminált padló, szalagparketta
és egyéb úsztatott burkolatok fűtése

• tervezett laminált padló 
vagy szalagparketta burkolat

• PE párazáró fólia
• CALEO fűtésrendszer
• technológiai XPS habréteg
• hőszigetelt födémszerkezet  

(burkolásra előkészített felület)

Járólap, kerámia 
és egyéb ragasztott burkolatok padlófűtése
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• klikkes laminált padló /  
ragasztott burkolat

• CALEO fűtőfilm / BVF H-MAT 
fűtőszőnyeg

• meglévő, megmaradó burkolat
• hőszigetelt födémszerkezet 

(burkolásra előkészített felület)

Padlófűtés építése meglévő szerkezeten
szárazesztrich alkalmazásával

• tervezett padlóburkolat
• szárazesztrich lap
• PE párazáró fólia
• CALEO fűtésrendszer
• technológiai XPS habréteg
• hőszigetelt födémszerkezet 

(burkolásra előkészített felület)

Alkalmazott rétegrendek

CALEO REG
padlófűtési rendszer

Padlófűtés építése meglévő,
megmaradó padlóburkolatok esetén
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• Méretezett hőszigetelt födémszerkezet
• Tervezett párazáró fólia
• Technológiai kőzetgyapot hőszigetelés
• CALEO fűtésrendszer
• Gipszkarton álmennyezet

Alkalmazott rétegrend

CALEO DIRECT
fal- és mennyezetfűtési rendszer

Mennyezet- vagy falfűtés építése
épített gipszkarton szerkezetben

KIVÁLTHATÓ A VÁSÁRLÁSKOR VAGY A TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMÁN BELÜL BÁRMIKOR



CALEO
assistance

Prémium terméktámogatási modul

 9 Hibaelhárítás megkezdése a bejelentést 
követő 2 munkanapon belül.

 9 Termosztát/vezérlés csere, helyszínen a 
termék garanciális ideje alatt.

 9 Burkolat csere esetén helyszíni vizsgálat 
és újbóli üzembe helyezés, jótállás vesztés 
nélkül.

 9 Elemi kár esetén, felülvizsgálat,  
szakvélemény készítése a biztosító részére.

 9 Személyreszabott terméktámogatás.
 9 Rendszer felülvizsgálat az ingatlan 

tulajdonos váltásakor.
 9 +5 év jótállás a fűtési rendszer beépített 

fűtőelemeire.
 9 +1 év jótállás a beépített termosztátokra.

A terméktámogatási modul egyszeri költsége 80,000 Ft+Áfa. Megrendelése márkaboltunkban, vagy on-line megrendelő felületünkön keresz-
tül történehet. A megendelést követően egy „ASSISTANCE kártyát” küldünk Önnek, mely egy egyedi azonosítót tartalmaz. Szolgáltatásunk 
általános szerződési feltételeit, a BVF-CALEO által kiadott árajánlatok tartalmazzák. A CALEO Assistance opcionálisan választható premium 
szolgáltatás, a normál jótállás és garancia feltételeit nem érinti.

KIVÁLTHATÓ A VÁSÁRLÁSKOR VAGY A TERMÉK JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMÁN BELÜL BÁRMIKOR


