
Heat Decor - istoria noastră

Lucru la tehnologie
dezvoltarea brevetelor pentru  filme 

de încălzire

Productie

 sisteme de automatizare procese in-
dustriale pe bază de filme de încălzire 

cu infraroșu

Dezvoltarea unei noi 
matrice de carbon

de plăci de încălzire și platformă de 
încălzire pentru încălzire biserici

și producția de ultimă generație 
de folii verzi.

Dezvoltare
a tehnologiei covorașelor de 

încălzire din teflon și introducerea 
lor pe piață.

Cercetare si dezvoltare in-
stalatii sisteme de incalzire

în hale industriale și clădire cu mai 
multe apartamente.

Nașterea unei idei

primele încercări de 
utilizare a infraroșului 

pentru încălzire

Implementarea panourilor de 
incalzire cu infrarosu

și prima folie de încălzire în 
„sistem scară” din seria neagră 
pentru vânzarea cu amănuntul 

generală pe piața poloneză

Lucrul la tehnologie
automatizarea proceselor de 

proiectare și comerciale

Dezvoltarea de noi 
tehnologii

a sistemelor de încălzire cu 
infraroșu



Compoziția foliei de încălzire Heat Decor
1. Banda de cupru
acționează ca un conductor de curent electric. 
Firele electrice trebuie conectate la banda de 
cupru prin conectori.

2. Pasta de argint - scara de argint HD

acționează ca un conductor între banda de cupru și grafit, 
asigurând și folia de încălzire împotriva scânteilor.

3. Sistem de filmHD multistrat PET și 
laminex
sunt componentele de conectare a tuturor elementelor 
de folie, încălzirea în procesul de lipire, sudarea și lami-
narea într-unul singur.
Foliile PET și LAMINEX îndeplinesc funcția de: protecție 
împotriva pătrunderea aburului, gazelor și lichidelor, 
protecție împotriva incendiilor, rezistență termică 
ridicată, protecție împotriva deteriorărilor mecanice.

4. Carbon - matrice HHD

acesta este materialul de bază al filmului de încălzire.
Apare sub formă de molecule de amestec cu 
granulație fină, principalele ingrediente sunt: grafit și 
carbon.
Proporția amestecului de pastă de grafit stabileste 
puterea filmului de încălzire.

5. Taietura siguraHD 

(doar cu seriile G și EPL)
aceasta este zona foliei de încălzire unde o putem tăia 
în siguranță.



Folii de încălzire Heat Decor :

Serie: Green, EPL & PRO

Scopul principal al seriei HD-G:

Scopul principal al seriei HD-EPL:

Scopul principal al seriei HD-PRO:

• încălzire prin pardoseală direct sub panourile laminate plutitoare

• încălzire prin pardoseală sub gura de scurgere

• încălzire prin pardoseală sub placa plutitoare stratificată și panou SPC plutitor de vinil



Secțiune transversală a sistemului de 
straturi sub podea plutitoare

varianta cel mai 
frecvent aleasă
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Grosimea stratului sistemului de încălzire [mm]

Puterea recomandată

Optim:

Puterea recomandată pentru încălzirea suprafeței 
pardoselii este de 80 W/mp și 140 W/mp

de la: 5.9 la: 6.9

                   1. Parchet laminat/vinil/stratificat

2. Folie bariera de vapori
            0.2

3. Folie de încălzire
           0.5

4. Covoraș izolator
             5

5. Folie bariera de vapori
           0.2

2. Folie bariera de vapori
            0.2

3. Folie de încălzire
           0.5

4. HD - XPS300
             6

5. Folie bariera de vapori
           0.2



Secțiune transversală a sistemului de straturi 
sub gura de scurgere și plăci Puterea foliei de încălzire cu infraroșu Heat Decor

varianta cel mai 
frecvent aleasă

Puterea recomandată pentru încălzirea suprafeței 
pardoselii este de 80 W/mp și 140 W/mp

Puterea recomandată

Optim:
Grosimea stratului sistemului de 

încălzire [mm]
de la: 51.47 la: 151.147
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1. Finisarea podelei (panouri, gresie, placă) 
2. Adeziv flexibil 
3. Strat de amorsare 
4. Duza de anhidrit/ciment 
   min. 50-150 
5. Suprapunerea benzii de dilatare 
6. Conductor de protecție [PE] 
7. Film barieră de vapori de 0,3 mm 
8. Plasă din oțel inoxidabil 
9. Film barieră de vapori de 0,3 mm 
10. Seria de filme de încălzire cu infraroșu Heat Decor:              
      HD-EPL 
11. Film barieră de vapori de 0,3 mm 
12. Banda de dilatare 
13. Styrofoam (izolație termică) 
14. Duza/Placă OSB



Prezentarea costurilor de investiție pe un exemplu concret

Plan parter (proiect de amenajare a foliei de incalzire) Plan de etaj  (proiect de amenajare a foliei de incalzire)



Detalii investitie

Set complet de materiale pt  incalzire cu accesoriile necesare pentru instalare:

EUR 2720.65

Costul instalării sistemului de încălzire cu comanda:

EUR 1270.20

Costuri de investiție (net):
Parametrii tehnici ai casei contorizate

Total suprafata utila:  148 mp
Suprafata folie incazire:  111 mp

Puterea totală a foliei de încălzire: 9380 W

Cost total investitie: 4007,69 brutCost total (net):
Set complet de materiale + serviciu instalare
EUR 4007.69

Costuri de exploatare [kW/h], [brut]
2017: EUR 0.14

Consumul real de energie [kW/h]
4356

Costul încălzirii (12 luni), [brut]
EUR 583.99

CONTACT

Klima Incalzire srl
web:    klima-incalzire.ro

email:  klimaincalzire@gmail.com

Distributia foliei de incalzire la nivelul:
75% din suprafata utila

Cererea de căldură pentru încălzire și ventilație

EU = 35 [kWh/(mp*an)] -5180 [kWh*an]

Tehnologia de încălzire utilizată:

- tehnologie sub podeaua plutitoare (80 W/mp)

- tehnologie sub gura de scurgere (camere sanitare)

- latimi folii folosite: 25, 50, 100 cm

- Control WIFI (termoregulatoare interne și externe)

Telefon: 0766 367 287

0724 204 888

web:       heatdecor.ro


