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ARTYKU  PROMOCYJNY VARIO TERM

Vario Term wypu ci a na rynek now  lini
produktów – zawory RTL. Zamontowane za-
wory RTL zapewniaj  odpowiedni  tempe-
ratur  wody dzi ki czemu gor ca woda wy-
p ywaj ca z grzejników i wp ywaj ca do 
instalacji w pod odze nie b dzie parzy a stóp. 
Zasada dzia ania zaworu RTL polega na pod-

czeniu p tli ogrzewania pod ogowego do 
tradycyjnych grzejników na ciennych – tzw. 
ogrzewanie zintegrowane. To wietna opcja 
dla u ytkowników, którzy chc  tylko „ocie-
pli ” pod og  z zimnego materia u, np. gre-
su, mimo u ywania tradycyjnych grzejników. 
Ogrzewanie zintegrowane wyj tkowo dobrze 
sprawdza si  w pomieszczeniach z niewiel-
k  powierzchni  – kiedy monta  tradycyjnego 
ogrzewania pod ogowego si  nie op aca. 

ZESTAW ZAWORÓW 
VISION RTL

Zestaw zaworów grzejnikowych VISION RTL 
przeznaczony jest do monta u na grzejni-
ku centralnego ogrzewania w systemie dwu-
rurowym. Zestaw stosuje si  do ograniczenia 
temperatury na powrocie grzejnika lub do re-
gulacji temperatury dla ma ych powierzch-
ni ogrzewania pod ogowego (do 15 m2). Zawór 
VISION RTL montowany jest na grzejniku 
centralnego ogrzewania po stronie przewo-
du odcinaj cego, natomiast zawór odcinaj cy 
montowany jest po stronie przewodu zasilaj -

cego. Taki zestaw zapewnia precyzyjne zrów-
nowa enie ka dego obiegu grzejnikowego, 
co wp ywa na popraw  komfortu cieplnego 
i lepsz  wydajno  zaworów. Zawory VISION 
RTL umo liwiaj  regulacj  wody w grzejniku 
w zakresie temperatury od 10 do 50°C, nieza-
le nie od temperatury w pomieszczeniu. 

PRZY CZE UNICO RTL

Przy cze UNICO RTL zosta o specjalnie 
zaprojektowane do grzejników dekoracyj-
nych i azienkowych z pionowymi kolektora-
mi, pozwalaj cymi na zastosowanie w grzej-
niku grza ki elektrycznej wykorzystywanej 
w okresie letnim do podgrzewania grzejni-
ka i u ywania go jako suszarki. Zestaw stosu-
je si  do ograniczenia temperatury na powro-
cie grzejnika lub do regulacji temperatury dla 
ma ych powierzchni ogrzewania pod ogowe-
go (do 15 m2). Przy cze UNICO RTL posiada 
równie  funkcj  odci cia wody.

ZESTAW ZAWORÓW
LUX RTL

Zestaw zaworów grzejnikowych LUX RTL 
przeznaczony jest do monta u na grzejni-
ku centralnego ogrzewania w systemie dwu-
rurowym. Zestaw stosuje si  do ograniczenia 
temperatury na powrocie grzejnika lub do re-
gulacji temperatury dla ma ych powierzch-
ni ogrzewania pod ogowego (do 15 m2). 
Umo liwia regulacj  temperatury i optymal-
ne dopasowanie do potrzeb u ytkowników. 

ZESTAW PRZY CZENIOWY 
TWINS RTL

Zestaw przy czeniowy TWINS RTL zo-
sta  specjalnie zaprojektowany do grzejni-
ków dekoracyjnych i azienkowych z po cze-
niem dolnym i kró cami o rozstawie 50 mm. 
Zestaw stosuje si  do ograniczenia tempera-
tury na powrocie grzejnika lub do regulacji 
temperatury dla ma ych powierzchni ogrze-
wania pod ogowego (do 15 m2). Zestaw sk a-
da si  ze specjalnego przy cza TWINS RTL, 
nypli redukcyjnych oraz ogranicznika tempe-
ratury powrotu PRESTIGE RTL który umo -
liwia regulacj  wody w grzejniku w zakre-
sie od 10 do 50°C, niezale nie od temperatury 
w pomieszczeniu. Przy cze TWINS RTL po-
siada równie  funkcj  odci cia wody. 

Zawory RTL od Vario Term 
nowa linia produktów do ogrzewania zintegrowanego

Vario Term Sp. Z o.o.
ul. Ogórkowa 96, 04-998 Warszawa

tel. 22 872 42 14
www.varioterm.pl

e-mail: biuro@varioterm.pl

Ogrzewanie pod ogowe ma wiele zalet: nagrzana pod oga d ugo utrzymuje 
ciep o, pod ogi w azience szybko schn , a sposób rozk adu ciep a z takiego 
ogrzewania pozwala obni y  o oko o 2°C temperatur  w pomieszczeniu przy 
zachowaniu poczucia komfortu cieplnego. Poza tym jest to ogrzewanie uznawane 
za najlepsze dla naszego zdrowia.
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