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Kodėl verta rinktis Warmset ?

ENERGIJOS SĄNAUDOS
Dėl unikalios technologijos šiluma plinta
tolygiai ir sunaudojama gerokai mažiau elektros
energijos.

APSAUGO NUO DULKIŲ, BAKTERIJŲ, ALERGIJŲ
Sumažina drėgmę grindyse, kuri yra pagrindinis
bakterijų ir dulkių erkių dauginimosi šaltinis.

100% PAGAMINTA ITALIJOJE
Visos Warmset sistemos yra pagamintos Italijoje,
Montecchio Maggiore (Vicenza) mieste.

AUTOMATINIS VALDYMAS
Warmset sistema gali būti valdoma automatiškai
bei nuotoliniu būdu, naudojant išmaniuosius
įrenginius.

TVIRTA, ILGALAIKIO NAUDOJIMO
Greitas ir lengvas montavimas.Warmset technologija
užtikrina geriausius rezultatus ir ilgalaikį naudojimą
be papildomos priežiūros. 

EKOLOGIŠKA TECHNOLOGIJA
Warmset sistema gali būti prijungta prie atsinauji-
nančių elektros šaltinių, neskleidžia elektromag-
netinių spindulių ir lengvai perdirbama.

Apie gamintoją

ATSTOVO DUOMENYS

Warmset srl
Via Ettore Majorana, 1
36075 Montecchio Maggiore (VI) – Italy
Tel. 0444 491328 – info@warmset.com
www.warmset.com

Warmset elektrinio grindinio šildymo sistema, 
lyginant su šildymo kabeliu sistemomis, turi 
unikalią technologiją, užtikrinančią geriausią 
šilumos pasiskirstymą. Dėl plokščios sistemos 
formos, kaitinimo paviršius yra kur kas didesnis, 
o tarpai tarp šildymo juostų yra mažesni. Warm-
set technologijai veikti reikalingos kur kas ma-
žesnės elektros sąnaudos, todėl ši sistema 
taupo išlaidas elektros energijai.

Sistemos ypatumas yra Warmset patentuotos 
daugiasluoksnės plokštelės. Jos yra stiprios, 
atsparios, mažiau pažeidžiamos montavimo 
metu, o sumontavus nereikalinga jokia priežiūra 
ar aptarnavimas. 
 

Dinamiškas ir inovatyvus Warmset buvo sukur-
tas 2012 metais su tikslu pasiūlyti naujausius 
sprendimus elektrinio šildymo rinkoje. Unikali 
technologija, patentuota daugybei pritaikymo 
būdų, suteikė galimybes įmonei išplėsti veiklą 
įvairiausiose rinkose. Tai leido objektyviai 
pažvelgti į galutinio vartotojo poreikius ir pasiūlyti 
inovatyvius sprendimus. 

Nuo 2015 metų Warmset pradėtas taikyti ISO 
9001 kokybės ir kontrolės standartas su TÜV 
Rheinland. Taigi dabar Warmset gali užtikrinti, 
kad visi jų produktai yra vystomi, gaminami ir 
parduodami laikantis aukščiausių kokybės para-
metrų numatytų ISO 9001.  
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Grindų pagrindas
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Bet kokia grindų danga

Grindų pagrindas

Laminuotos arba plaukiojančios grindys

Warmset Gold naudojama technologija - tai aukso 
spalvos poliamido plėvelė, pasižyminti ypač aukš-
tomis šildymo savybėmis bei itin atspari chemi-
niams veiksniams. Dėka šių puikių savybių, Warm-
set gali pasiūlyti išskirtinę garantiją - visam naudo-
jimo laikotarpiui.
 
Dėl stiklo pluošto tinklelio, kuriame tolygiai išdėsty-
tos daugiasluoksnės laminuotos šildančios plokš-
telės, sistema tinkama montuoti į cemento arba 
išlyginamąjį sluoksnį. Kadangi plokštelės yra tik 3 
mm storio, sistema gali būti montuojama tiesiogiai 
į klijų sluoksnį, klojant keramikos, natūralaus 
akmens ir medienos grindis.
 

Warmset Black naudojama technologija - išorinis 
sluoksnis, turintis polipropileno dangą. Tai suteikia 
galimybę efektyviai apšildyti netgi didelius plotus. 
Puikiai pritaikoma ne tik namų šildymui, tačiau ir 
šildant pramonines patalpas, sandėlius, oranžeri-
jas, sporto aikštes ir kt.

Stiklo pluošto tinklelis, kuriame yra tolygiai išdėsty-
tos daugiasluoksnės laminuotos šildančios plokš-
telės, tiekiamas ritiniais, patogiam klojimui. Tinkle-
lis taip pat gali būti naudojamas montuojant į išlygi-
namąjį sluoksnį arba klijus, taip išvengiant trūkimo 
ar lūžinėjimo. Šildymo tinklelio ritiniai sukurti nau-
doti tiek vidaus patalpose – namuose, pramonėje, 
ūkiuose, tiek lauke – netgi po žalia veja.

Warmset sistemos Aluminum Gold ir Aluminum 
Black pagaminti tos pačios technologijos pagrindu, 
kaip ir produktai su stiklo pluošto pagrindu, tačiau 
turi aliuminio dangą, pritaikytą grindų klojimui sau-
suoju būdu. 

Šis produktas negali būti naudojamas cemento 
išlyginamajame sluoksnyje ar panardinamas į 
klijus, tačiau puikiai pritaikomas po parketu ar lami-
nuotos medienos grindimis, klojamomis sausuoju 
būdu, surenkamąja viniline ar kilimine grindų dan-
gomis. Šios dangos, sumontuotos esant tiesiogi-
niam kontaktui su Warmset, užtikrina geriausią 
veikimą – greitai įšyla ir tolygiai atiduoda šilumą 
aplinkai. 
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