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Cuprins:

Nou !



Operăm rapid și eficient

Viteza este avantajul nostru: începând 
de la livrarea din magazin într-o 
singură zi lucrătoare până la 
asamblare și începerea încălzirii 
întregii case într-o singură zi.

Vă oferim suportul nostru 
pentru ca dvs. să puteţi 
lua alegerea potrivită

Oferim suport specializat 
clienţilor cu sfaturi 
specializate și partenerilor 
noștri prin sesiuni de 
training.

Suntem practicanţi și 
familiarizaţi cu asamblarea

Instalăm sisteme de folii de 
încălzire în Polonia și în 
străinătate, așa că știm foarte 
bine cum să concepem un 
sistem de încălzire funcţional.

Suntem specializaţă în producţia 
foliilor de încălzire

Suntem prima companie din lume 
care a introdus sistemele de folii 
de încălzire pentru aplicaţii 
specializate în cadrul pieţei. 

Dezvoltăm permanent 
tehnologia de producţie

Produsele inovatoare sunt 
mândria noastră. Avem 
propriile noastre linii de 
producţie, inclusiv în Coreea.

Furnizăm căldură de multe 
decenii

Tehnologiile noastre fac 
viitorul să fie verde:  fără 
praf, emisii de carbon și 
costuri de servisare.

De ce este Heat Decor o alegere potrivită?
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Scurt istoric al specializării

2021: Implementarea primelor folii de încălzire din lume pentru 
utilizare cu diverse tipuri de pardoseală: HD-EPL și HD-PRO.

2020: Îmbunătăţirea zonelor de decupaj și a matricei carbon-h 
hd ale foliei de încălzire HD-G .

2017: Crearea foliei de încălzire HD-G, care este ușor de instalat. 
Primele covoare de încălzire pentru băi cu înveliș de teflon.

2014: Lansarea producţiei panourilor de încălzire cu infraroșu și 
prima folie ,,scară” cu infraroșu.

2009: Producţia de platforme și plăci de construcţie încălzite cu 
încălzire pe bază de radiaţie cu infraroșu.

2004: Se naște conceptul de utilizare a fenomenului infraroșu 
pentru scopuri de încălzire.
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Folii de încălzire cu infraroșu

Lider mondial

Departamentul de dezvoltare a foliilor de încălzire joacă un rol crucial în cadrul 
companiei noastre.

Laboratoarele noastre tehnice, lidere la nivel mondial, și singurele din clasa lor 
de calitate cu sisteme de control,ne asigură că producţia foliilor noastre de 
încălzire este conformă cu cele mai stringente standarde Europene. Acesta 
este motivul pentru care produsele noastre sunt apreciate de cei mai exigenţi 
clienţi din Europa și din lume.

Utilizare versatilă 

Suntem primul producător din nume care produce serii specializate de folii de 
încălzire: HD-G, HD-EPL și HD-PRO. 

Mulţumită acestui fapt, sistemele noastre de încălzire sunt perfecte pentru 
orice utilizare rezidenţială sau din spaţiile publice: sub gurile de scurgere, sub 
panouri laminate sau din vinil SPC, sub plăci stratificate, precum și în pereţi și 
tavane,
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4.

3.

2.

„Carbon-h
HD

”, matrice: oferă o încălzire
uniformă

„Multi-layer
HD

”, aranjament multi-strat din
componente PET: crește durabilitatea

„Safe cut
HD

”, sistem de tăiere
(doar pt. seriile HD-G și HD-EPL):
facilitează instalarea

„Silver ladder
HD

”, conexiune electrică cu
pastă de argint în tehnologia de scară: 
garantează stabilitatea sistemului

1.

Propriile noastre tehnologii

Structura unică a foliilor de încălzire Heat Decor
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Temperatura mai scăzută a sistemului de încălzire este 
necesară pentru a face camera caldă (temp. nu trebuie să 
depășească temperatura maximă recomandată de 
producătorul pardoselei), ceea ce înseamnă eficienţa, 
siguranţa și durata lungă de viaţă a sistemului de încălzire 
și a podelei.

Încălzire cu radiaţii infraroșii, aceasta fiind o parte 
naturală a spectrului de radiaţii solare, încălzește numai 
obiecte solide și nu provoacă convecţie de aer - nu ridică 
praf și acarieni - și oferă o mulţime de căldură în întreaga 
casă.

Nu necesită servisare iar acest lucru este cel care 
deosebește sistemele de încălzire Heat Decor de 
sistemele alternative oferindu-vă liniște și decenii fără 
surprize.

Zero-emisii nu este doar despre zero particule de materie 
si emisii de carbon ci este și despre zero costuri de 
construcţie a unui coș și a unui rezervol de combustibil- 
este o tehnologie modernă și verde de încălzire .

Caracteristici principale

Cum funcţionează foliile de încălzire Heat Decor
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Folia de încălzire Heat Decor se distinge prin  
ratingul de impermeabilitate IPX7.

Acesta înseamnă că folia de încălzire are 
rezistenţă la imersiuni accidentale în apă cu o 
adâncime de până la un metru pentru 30 de 
minute. În practică, aceasta înseamnă rezistenţă 
la orice inundare accidentală a podelei. Dacă pe 
suprafaţa pardoselei apă cu o adâncime de 1m nu 
va sta timp de 30 de minute folia de încălzire va 
rămâne funcţională.

Pentru folia de încălzire în sistemul de încălzire Heat Decor sub pardoseală

Rating impermeabilitate: IPX7
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Încălzirea cu infraroșu funcţionează precum radiaţia solară, nu 
cauzează curenţi de aer convectori care transportă acarieni, încălzește 
numai obiecte solide. Este naturală, plăcută și sănătoasă.

Puterea foliei de încălzire trebuie să fie potrivită suprafeţei de încălzire 
și termoizolaţiei clădirii în care va fi instalată.Cu cât suprafaţa este mai 
mare și necesarul de termoizolaţie crește- cu atât se necesită mai 
puţină putere.

Diferitele lăţimi ale foliei de încălzire Heat Decor pot fi combinate în 
vederea obţinerii acoperirii suprafeţei de instalare într-un mod eficient și 
suficient.

Folii de diferite puteri pot fi îmbinate, deoarece fiecare putere este 
controlată de un termostat. Cu toate acestea, putem folosi folii 
neconectate de diverse puteri în camere diferite.

80% din acoperirea suprafeţei cu folie de încălzire oferă eficienţă 
optimă sistemului de încălzire, care, funcţionând la temperaturi joase, 
asigură o încălzire suficientă, eficienţă și siguranţa energiei clădirii.

Folia de încălzire nu necesită servisare, spre deosebire de sistemele 
alternative. Este o investiţie unică în încălzirea verde și economică a 
clădirii pentru multe decenii. Durata de viaţă a sistemului depășește 50 
de ani.

Întrebări frecvente

6 lucruri despre 
foliile de încălzire 
pe care trebuie să 
le știţi 
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SERIE

GROSIME 

UTILIZARE

GARANŢIE

HD-PRO

• panouri de vinil SPC
• plăci stratificate

25-ani

0,50 mm

HD-EPL

0,45 mm

•  scurgeri
• plăci stratificate
• panouri de vinil SPC

25- ani

HD-G

10 ani

0,338 mm

• panouri laminate
• scurgeri
• tavane
• pereţi

Nou ! Nou !

Seriile specializate ale foliilor Heat Decor
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10 ANI GARANŢIE

Putere 
per m2

Greutatea
unei role [kg] Model Folie de încălzire

Temperatură 
folie 
[°C]

Putere
per ml

Lungimea 
instalaţiei unei 

fâșii de folie [ml]

Lăţime folie
[cm]

220

140

80

60

400

220

140

80

60

220

140

80

60

~50220100 5

~40140100 8

~3250100 12

~2860100 14

~9020050 5

~5011050 10

~407050 14

~324050 22

~283050 26

~505525 18

~403525 26

~322025 32

~281525 36

48,5

48,5

48,5

48,5

25

25

25

25

25

14

14

14

14

HD310G

HD310G

HD310G

HD310G

HD305G

HD305G

HD305G

HD305G

HD305G

HD3025G

HD3025G

HD3025G

HD3025G

Lungimea unei role de folie de încălzire HD-G este: 100 m.l.

Spaţii de tăiere: la fiecare 12.5 cm.

Tensiune alimentare: 230V.

Dacă nu știţi ce model de folie să alegeţi, vă rugăm să apelaţi la unul dintre consultanţii noștri.

Ofertă completă pentru folii de încălzire HD-G 
Aplicaţii:  sub panouri laminate, sub scurgeri, sub oglinzi, pentru sisteme de tavan și pereţi
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220

140

80

60

220

140

80

60

220

140

80

60

~50220100 5

~40140100 8

~3280100 12

~2860100 14

~5011050 10

~407050 14

~324050 22

~283050 26

~505525 18

~403525 26

~322025 32

~281525 36

45

45

45

45

24

24

24

24

12,5

12,5

12,5

12,5

HD-EPL.100

HD-EPL.100

HD-EPL.100

HD-EPL.100

HD-EPL.50

HD-EPL.50

HD-EPL.50

HD-EPL.50

HD-EPL.25

HD-EPL.25

HD-EPL.25

HD-EPL.25

Lungimea unei role de folie de încălzire HD-G este: 75 m.l.

Spaţii de tăiere: la fiecare 12.5 cm.

Tensiune alimentare: 230V.

Dacă nu știţi ce model de folie să alegeţi, vă rugăm să apelaţi la unul dintre consultanţii noștri.

25-ANI GARANŢIE

Ofertă completă pentru folii de încălzire HD-EPL 
Aplicaţii: sub scurgeri, sub panouri de vinil SPC (fără substratul integrat) min. 5 mm, pentru plăci 
stratificate min. 10 mm 
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Putere 
per m2

Greutatea
unei role [kg] Model Folie de încălzire

Temperatură 
folie 
[°C]

Putere
per ml

Lungimea 
instalaţiei unei 

fâșii de folie [ml]

Lăţime folie
[cm]



220

140

80

60

220

140

80

60

220

140

80

60

~48220100 5

~38140100 8

~3080100 12

~2660100 14

~4811050 10

~387050 14

~304050 22

~263050 26

~485525 18

~383525 26

~302025 32

~261525 36

53

53

53

53

27,5

27,5

27,5

27,5

14

14

14

14

HD-PRO.100

HD-PRO.100

HD-PRO.100

HD-PRO.100

HD-PRO.50

HD-PRO.50

HD-PRO.50

HD-PRO.50

HD-PRO.25

HD-PRO.25

HD-PRO.25

HD-PRO.25

Lungimea unei role de folie de încălzire HD-G este: 75 m.l.

Spaţii de tăiere: la fiecare 1 cm.

Tensiune alimentare: 230V.

Dacă nu știţi ce model de folie să alegeţi, vă rugăm să apelaţi la unul dintre consultanţii noștri.

25-ANI GARANŢIE

Ofertă completă pentru folii de încălzire HD-PRO 
Aplicaţii: sub panouri de vinil SPC (fără substratul integrat) min. 4 mm, pentru plăci stratificate 
min. 10 mm 
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Putere 
per m2

Greutatea
unei role [kg] Model Folie de încălzire

Temperatură 
folie 
[°C]

Putere
per ml

Lungimea 
instalaţiei unei 

fâșii de folie [ml]

Lăţime folie
[cm]



Covoare de încălzire

Tehnologie cu Teflon

Covoarele de încălzire Heat Decor pot rezista unor temperaturi de până la 
80 de grade, iar durata de viaţă depășește 50 de ani. 

Sunt concepute pentru a încălzi rapid podeaua printr-un sistem de 
încălzire acumulativă. Lucrarea lor este controlată de termostate 
inteligente care garantează căldura plăcută a teracotei sub picioarele dvs. 
Durabilitatea întregului sistem este atinsă mulţumită învelișului nucleului 
de încălzire fabricat din teflon de cea mai înaltă calitate.

Aplicaţii dovedite

Covoarele de încălzire se utilizează doar sub plăci din ceramică, porţelan 
sau piatră.

Sunt ușor de instalat, ocupând doar 3mm în înălţime , ceea ce reduce 
necesarul de adeziv sau șapă auto-nivelantă. Acestea nu emit un câmp 
electromagnetic detectabil, nu generează poluatori ai aerului și oferă o 
liniște a minţii pentru ani întregi întrucât nu necesită mentenanţă.
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Izolaţia FEP (teflon) înseamnă parametrii mai buni și durabilitate 
ridicată faţă de cele clasice din PVC.

Puterea covorului de încălzire este de 150 W/mp și 200 W/mp, 
acestea nefiind necompatibile pentru combinare, deoarece fiecare 
putere are proprii parametri de pornire și recuperare a temperaturii.

Design-ul covorului de încălzire permite doar decuparea reţelei din 
fibră de sticlă pentru potrivirea acestuia în spaţiul de încălzire. Cablul 
de încălzire nu trebuie să fie deteriorat!

Cablul de încălzire este relativ plat și foarte subţire (2x3 mm), 
permiţând astfel instalarea covorului în locuri cu înălţime limitată a 
podelei și reducerea necesarului de adeziv sau șapă auto-nivelantă.

Auto-adezivul covorului de încălzire Heat Decor facilitează instalarea 
sistemului de încălzire, acesta crescând și flexibilitatea și rezilienţa 
covorului de încălzire.

Căldura este generată de un flux de curent electric care circulă prin 
cabluri cu rezistenţă din tungsten și apoi este transferată suprafeţei 
podelei, încălzind camera.

Covorul de încălzire nu necesită servisare, acesta reprezentând o 
investiţie într-un sistem verde, economic, cu zero emisii pentru 
încălzirea clădirii.

Întrebări frecvente

7 lucruri despre 
covoarele de 
încălzire pe care 
trebuie să le știţi
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Dacă nu știţi ce model de covor de încălzire să alegeţi, vă rugăm să apelaţi la unul dintre consultanţii noștri.

Putere
[w]Nr. Suprafaţă 

[mp]
Model covor de încălzire Dimensiuni 

[m x m]

1501

2252

3003

3754

4505

5256

6007

6758

7509

90010

105011

1200

1500

12

14

1350

1800

13

15

1,00.5×2

1,50.5×3

2,00.5×4

2,50.5×5

3,00.5×6

3,50.5×7

4,00.5×8

4,50.5×9

5,00.5×10

6,00.5×12

7,00.5×14

8,00.5×16

10,00.5×20

9,00.5×18

12,00.5×24

HD-mat 150/1.0

HD-mat 150/1.5

HD-mat 150/2.0

HD-mat 150/2.5

HD-mat 150/3.0

HD-mat 150/3.5

HD-mat 150/4.0

HD-mat 150/4.5

HD-mat 150/5.0

HD-mat 150/6.0

HD-mat 150/7.0

HD-mat 150/8.0

HD-mat 150/10.0

HD-mat 150/9.0

HD-mat 150/12.0

Ofertă completă pentru covoare de încălzire Heat Decor

Aplicaţii: sub plăci de ceramică, porţelan și piatră
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Dacă nu știţi ce model de încălzitor cu infraroșu să alegeţi, vă rugăm să apelaţi la unul dintre consultanţii noștri.

1

2

3

4

Putere
[W]Nr Model

Dimensiuni 
[mm]

Greutate
[kg]

1300

2000

1000

1500

1522x150x44

1522x150x44

1522x150x44

1522x150x44

6,5

6,5

6,5

6,5

HD-EXP 1300
Încălzitor cu infraroșu

HD-EXP 2000 
Încălzitor cu infraroșu

HD-EXP 1000
Încălzitor cu infraroșu

HD-EXP 1500 
Încălzitor cu infraroșu

Încălzitor cu infraroșu

Ofertă încălzitoare cu infraroșu Heat Decor

Încălzitoare industriale de tavan
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Termostate

Ergonomie și calitate

Termostatul este elementul sistemului de încălzire cu care utilizatorul are 
contact zilnic. Convenienţa zilnică este principiul după care ne ghidăm în 
creearea și producţia termostatelor Heat Decor.

Toate termostatele au aprobări și certificări din partea unor laboratoare cu 
renume din Europa. Fiabilitatea, ergonomia și simplitatea design-ului asigură 
o instalare rapidă, integrare eficientă cu produsele selectate de încălzire și
operare intuitivă.

Casă inteligentă

De asemenea oferim soluţii exhaustive de integrare pentru mai multe 
termostate în case sau birouri, testate de noi în cadrul mai multor proiecte de 
construcţii.Pe lângă comercializare, oferim și consultanţă pentru o selecţie 
corectă, asamblare și programare.
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Cum să alegeţi un termostat

Fiecare tip de termostat are o listă diferită de funcţii

Termostatele manuale sunt o alegere simplă și potrivită pentru 
aplicaţiile mai puţin pretenţioase sau pentru oamenii în vârstă

Termostatele electronice controlează încălzirea cu posibilitatea 
programării ciclurilor de încălzire, ajustarea temperaturii camerei potrivit 
unei ore prestabilite sau a unui ritm de viaţă/muncă. Acestea sunt 
perfecte pentru birouri, puncte de service și dormitoare.

Termostatele cu WiFi pot comunica cu un telefon inteligent. Acestea 
sunt potrivite pentru cei care călătoresc în mod uzual sau care preţuiesc 
confortul și convenabilitatea controlului de oriunde prin intermediul unei 
aplicaţii dedicate.

Sistemele integrate de control al căldurii, cunoscute ca și case 
inteligente, sunt o alegere frecventă pentru casele, birourile și 
investiţiile multi-apartament  nou construite, controlate printr-o 
aplicaţie de pe un dispozitiv mobil.
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Dacă nu știţi ce model de termostat să alegeţi, vă rugăm să apelaţi la unul dintre consultanţii noștri.

Descrieri detaliate ale tuturor termostatelor disponibile pot fi găsite accessând heatdecor.ro.

HD-T500
Termostat programabil. 
Alb sau Negru

HD-T1000
Termostat programabil. 
Alb sau Negru

HD-T1000 - WiFi
Termostat programabil, cu WiFi. Alb 
sau Negru

HD-T500 – WiFi
Termostat programabil, cu WiFi. Alb 
sau Negru

HD-T02
Termostat programabil. Alb

HD-T01
Termostat manual. Alb

O gamă completă a termostatelor Heat Decor

Culori disponibile și versiuni cu WiFi
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Asortare produse

Vă recomandăm ceea ce și noi utilizăm 

Suntem o companie responsabilă pentru conceperea unor soluţii inovative,producţia, vânzarea și asamblarea acestora. 
Cunoaștem perfect subiectul încălzirii electrice. Deţinem experienţa echipelor de asamblare, până la selecţia perfectă a 
asortării de produselor pentru instalarea sistemelor, pe care o oferim.

Fiecare dintre produsele disponibile în categoria de asortare a fost verficat în mai multe rânduri de noi, are un set de aprobări 
necesare, este durabil și, în același teimp, economic și convenabil de utilizat.
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Bandă auto-
adezivă ranforsată 
Model: T.HD.Z

Bandă de 
autoamalgamare, 
Negru.
 Model: T.W.C

Reţea din oţel 
inoxidabil 0,12mm 
Model: HD-S

Cabluri electrice dublu 
izolate 1.5-2.5mp
- 3 culori 
Model: HD-H07VV

Cutie universală de 
instalare

Covor de izolaţie 
Model: HD-XPS300

Covor de izolaţie 
Model: HD.IS.100/5

Descriere detaliată: https://www.heatdecor.ro/product-category/film-incalzire/sortiment-de-filme-de-incalzire/

Adeziv Heat Decor 
(pentru folii de încălzire 
și oglinzi) Model: HD-G01

Bandă izolatoare Heat 
Decor- neagră
Model: HD-PRO

Bandă auto-
adezivă Heat 
Decor
Model: T.HD

Asortare completă de asamblare a foliei de încălzire

Tot ceea ce este necesar pentru a avea o asamblare rapidă și fără erori
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Conectori: 
Tip: A
Tip: B

Conectori
Tip: Ax
Tip: Bx

Conductă de protecţie

Clești de sertizare 
Model: HD-LS.02

Folie barieră de 
vapori 0,2 mm

Folie barieră de 
vapori 0,3 mm

Asortare completă de asamblare a foliei de încălzire

Tot ceea ce este necesar pentru a avea o asamblare rapidă și fără erori a foliei de încălzire
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Gratis!

Conceperea sistemelor de încălzire 

Preţuri exacte și design gratuit.

La cererea individuală a clientului, putem pregăti un proiect al instalaţiei de încălzire 
potrivit necesităţilor dumneavoastră.

Oferim partenerilor noștri 3 proiecte gratuite și suport constant în pregătirea 
proiectelor viitoare ale clienţilor de prospect.

Utilizăm planuri arhitecturale primite, schiţe desenate de mână ale camerelor și 
documentaţia termoizolaţiei clădirii. Clientul nostru poate fi asigurat de preţul exact 
al sistemului de încălzire care se dorește a fi instalat.
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Certificate
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heatdecor.ro  

klimaincalzire@gmail.com
+40 766 367 287

Luni - Vineri 

08:00 – 16:00

Contact
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