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VARIOTHERM PASAULE

APBRĪNOJAMS KOMFORTS.
IEVĒROJAMA EKONOMIJA.
Kompānija Variotherm uzkrāja pieredzi tādās jomās, kā siltie griesti,
apkures grīdlīstes, grīdas kanāla apkure, sienu un griestu apkure/
dzesēšana. Kā Eiropas pionieriem sienas apkurē/dzesēšanā, –
Variotherm pirmā sienu apkures sistēma parādījās tirgū pirms 25
gadiem, – mums ir kolosālās zināšanas. Pateicoties šīm zināšanām,
visas Variotherm sistēmas garantē augstu efektivitāti, zemas
energoizmaksas, kā arī patīkamu mikroklimatu telpā.

Zibens ātrumā!
VarioKomp siltās grīdas uzsildās ārkārtīgi ātri.
Pateicoties tam, tās ir labāk regulējamas, nekā
parastās siltās grīdas.

APKURE

SILTĀS GRĪDAS

Plātnes augstums tikai 20 mm!

KĀJAS
SILTUMĀ
VISU GADU!
Sildot Variotherm grīdas, akmens un flīze paliek tik silti, ka
staigāt pa tiem basām kājām kļūst ļoti patīkami. It sevišķi
patīkami, ka Variotherm siltās grīdas ir energotaupīgās
zemas temperatūras sistēmas.

7 SISTĒMAS. 1000 PIELIETOJUMU.
Variotherm siltās grīdas der jebkurām celtniecības prasībām.
Super plāna VarioKomp plātne (augstums 20 mm) ideāli der
sausās būves darbiem, veco ēku saudzējošai sanācijai un
visur, kur nav vietas parastajiem risinājumiem.
Cementa grīdām Variotherm piedāvā VarioRast, VarioFix,
VarioNop und VarioRoll sistēmas. Visas Variotherm siltās
grīdas tiek montētas bez jebkādām pūlēm!

TEHNIKA | TIPI
VarioComp - 20 mm
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M ūs u
hī ts!

Apakšējā konstrukcija
Kompaktā plātne
VarioProFil caurule 11.6 x 1.5 mm
Blīva pildviela
Grīdas klājums

20 mm
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VARIOKOMP

2

3

1

VarioRast
• Plēve pārsedzei ar soli 50 mm
• Vario šina ar pašlīmējošām
strēmelēm otrā pusē
• Turētājs
• VarioProFil caurule 16 x 2 mm

VarioFix
• VarioFix plātne 1400 x 800 mm
(bez izolācijas). VarioProFil caurules
stiprināšanai; kā sadalīšanas kārta un kā
izolācija, kā arī speciāli polistirolbetona
virsmām
• VarioProFil caurule 16 x 2 mm

VarioClip
• Tērauda siets
• Fiksācija ar VarioClips
• VarioProFil caurule 16 x 2mm

VarioProFil caurule 20 x 2
VarioProFil caurule 16 x 2
VarioProFil caurule 11.6 x 1.5
5-slāņu caurules
Tikai Variotherm: ar lāzeru metināta iekšējā 0,25
mm alumīnija caurule saglabā formu un turklāt
viegli lokāma. Profilētā virsma!

VarioRoll
• VarioRoll izolācija: skaņu absorbējošs
putupolistirols (32/30 mm) ar speciālu
piepresētu plēvi. Turētāju optimāls
noturspēks ar iemontēta auduma
palīdzību.
• Fiksācija ar skavām
• VarioProFil caurule 16 x 2 mm

VarioNop

CEMENTA GRĪDAS

• Šķiedrainā plātne 1400 x 800 mm
(izolācijas slānis 30/28 mm). VarioProFil
caurule tiek atdalīta no izolācijas ar
pārsedzēm un pateicoties tam, visa
caurule atrodas sildīšanas zonā.
• VarioProFil caurule 16 x 2 mm

VarioSolid (Industriālā grīdas apkures sistēma)
•
•
•
•

Betona plātne un armatūras siets
Fiksācija ar siešanas stiepli
VarioModul caurule 20 x 2 mm
Sadalītāji, sadalīšanas kārta un
sagatavota termoizolācija

APKURE

APKURES GRĪDLĪSTES | GRĪDAS KANĀLA APKURE

Sildīšanas elementi:
Efektīva apkure
pateicoties Variotherm
tehnoloģijai!

SKAISTI. ĀTRI.
ĻOTI EKONOMISKI.
PAVISAM NEMANĀMI.
Variotherm apkures grīdlīstes un grīdas kanāla apkure ir
zemas temperatūras sistēmas, kuras izmanto mazu ūdens
daudzumu. Tas ievērojami samazina apkures izdevumus.
Variotherm apkures grīdlīstes ir ar metāla apdari (Beta un
Delta tipi) vai bez apdares (Classic tips). Pēdējās Jūs varāt
noformēt pēc Jūsu gaumes.
Variotherm grīdas kanāla apkure ir četros izmēros. Jūs
varat pasūtīt garumu atbilstoši Jūsu būvniecības prasībām.
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Delta grīdlīstes
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Turētājs
Sildīšanas elements
Metāla apdare

GRĪDLĪSTES
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Kad apkures grīdlīstes tiek uzstādītas lielu
logu apakšējā daļā, tad tās novērš
kondensācijas veidošanu uz logiem un
pelējuma/mitruma veidošanu uz sienām.
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200 krāsas!

Beta grīdlīstes
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AUKSTI LOGI UN
SIENAS?
NĒ, PALDIES!

Adapteris un turētājs
Sildīšanas elements
Metāla apdare
Metāla pakaļsiena
Konsole
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Variotherm apkures grīdlīstes ir ļoti ražīgas. Tās
uzreiz veido siltuma aizsegu gar aukstām sienām.
Turpmāk sienas uzsildās, izstarojot patīkamu siltumu.

Classic grīdlīstes
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Variotherm grīdas kanāla apkure ir neaizstājama tur,
kur ir iestiklojuma lielas platības. Tas veido siltu gaisa
aizsegu gar stikla virsmām, atdalot gaisu telpās no
aukstuma un veidojot mājīgumu un komfortu vienā
mirklī.

Turētājs
Sildīšanas elements
Koka apdare (kā variants)
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GRĪDAS
KANĀLA APKURE

Kanāla apkure
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Grīdas kanāls
Sildīšanas elements
Gaisa atstarotājs
Režģis
Regulēšanas skrūves

6 krāsas!
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MODUĻSIENA | SISTĒMAS SIENA | EASYFLEX SIENA
APKURE UN DZESĒŠANA

LIELISKAS SIENAS.
GUDRI GRIESTI.
Moduļsiena un moduļgriesti Variotherm ir paredzēti
sausās būves darbiem. Ziemā tie silda, vasarā dzesē.
Sistēma gatavā veidā tiek montēta uz sienām vai uz
griestiem. Tā ir apkure, dzesēšana un gatava siena vienā!

Sistēmas siena un EasyFlex siena (augstražīga sienas
apkure ar mazu attālumu starp caurulēm) ir komplekta
sistēmas apmešanas darbiem. Tās garantē vislabāko
siltuma atdevi in maksimālo funkcionalitāti.

EKONOMISKA IZVĒLE VIDES LABĀ.
Izkombinējiet mūsu zemas temperatūras sistēmas ar
energotaupīgiem siltuma sūkņiem un saules iekārtām,
kas ir ekonomiski un ekoloģiski! Sistēmas siena
Variotherm tika atzīmēta ar Austrijas celtniecības
bioloģijas un ekoloģijas institūta IBO kvalitātes zīmi un
piedāvā lielisku cenas un kvalitātes attiecību.

Moduļsienām tiek izmantotas ekoloģiskas FERMACELL®
ģipššķiedras plātnes.
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Sienas apkure/dzesēšana sausās būves darbiem
Standarta moduļsiena

Komplekta sistēma ar 8 variabliem
plātnēm: apkure, dzesēšana un siena
vienā risinājumā.

Caurules izvietojums tiek
droši noteikts ar Variotherm
caruļu meklētāju. Pakārt
gleznas varēs bez pūlēm!

MODUĻSIENA

VarioProFil caurule 16 x 2
VarioProFil caurule 11,6 x 1,5

5-slāņu caurules
Tikai Variotherm: ar lāzeru metināta iekšējā
alumīnija caurule saglabā formu un turklāt
viegli lokāma. Profilētā virsma!

Sienas apkure/dzesēšana apmetuma darbiem
Sistēmas siena/EasyFlex siena

Sistēmas siena apmetuma darbiem.
EasyFlex siena individuāli noformētajām telpām.

SISTĒMAS SIENA

APKURE UN DZESĒŠANA

GRIESTU DZESĒŠANA/APKURE

AKUSTIK

DZESĒŠANA = APKURE
Variotherm moduļgriesti un moduļgriesti Akustik saglabā
vēsumu pat karstās dienās. Cirkulējošs aukstais ūdens,
piemēram siltumsūknī, atdzesē Jūsu mājas vai ofisa
griestus. Dzesējošās virsmas liela platība garantē ārkārtīgi
zemas energoizmaksas. Turklāt sistēma ir absolūti
nedzirdama.

Moduļgriesti ir ideāla paneļu apkure sausās būves darbiem.
Kad griesti ir sasildīti, tie izstaro siltuma starojumu, kas tiek
uztverts tikpat patīkami kā saules siltums. Pateicoties tam,
tiek nodrošināta mājīguma un komforta sajūta.

MANĀMA TROKŠŅU NOMĀKŠANA. NEMANĀMA DZESĒŠANA UN APKURE.
Visas Variotherm moduļplātnes ir kā ar gludu virsmu, tā arī
ar skaņu absorbējošajām akustiskajām virsmām.
Kombinācijā ar integrētu griestu dzesēšanu/apkuri tās
pastāvīgi nodrošina patīkamu mikroklimātu telpā!

Birojos, mansardos, dzīvojamās mājās, skolās un telpās
pasākumu veikšanai – universālā Variotherm griestu
dzesēšana un apkure ideāli der jebkurai jumtas un griestu
konstrukcijai. Var izvēlēties divas pamatsistēmas dažādos
variantos un izmēros: ModulStandart griesti fiksētajām
pieskrūvētajām sistēmām un ModulRaster griesti
piekaramajām konstrukcijām.
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GRIESTU DZESĒŠANA/APKURE
SAUSĀS BŪVES DARBIEM
ModulStandart griesti - Classic

Fiksētajām pieskrūvētajām konstrukcijām

Ģipššķiedras plātne ar integrētajām VarioModul
caurulēm un skaņu absorbējošo akustisko virsmu.
Akustiskie griesti ar caurumu diametru 4; 8; 10 mm.
3 dažādi izmēri ModulStandard plātnēm,
2 dažādi izmēri ModulRaster plātnēm.

Gluda ģipššķiedras plātne ar integrētajām
VarioModul caurulēm
8 dažādi izmēri ModulStandard plātnēm,
2 dažādi izmēri ModulRaster plātnēm.

ModulStandart griesti - Akustik

Fiksētajām pieskrūvētajām konstrukcijām

ModulRaster griesti - Classic
Piekaramajām konstrukcijām

ModulRaster griesti - Akustik
Piekaramajām konstrukcijām
GRIESTI

KOMFORTS UN ENERĢIJAS
EKONOMIJA

SIA “SPS-UNE”
Jūrmalas gatve 90-125,
Rīga, LV-1029
Tālrunis: 67418824,
Mob. tālrunis: 29127399
Fakss: 67427709
spsune@inbox.lv
spsune.lv
HEIZSYSTEME GMBH
GÜNSELSDORFER STRASSE 3a
2544 LEOBERSDORF
AUSTRIA
Tālrunis: 0043 22 56 648 70 0
Fakss: 0043 22 56 648 70 9
office@variotherm.at
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VARIOTHERM PARTNERIS

Variotherm ir priekšzīmīgs
Austrijas uzņēmums ar simtiem
partneru un pārstāvniecību
Austrijā un visā Eiropā.
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