
Teplá podlaha Raychem 
– pohodlí a bezpečí

www.tycothermal.cz
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T2Red Inteligentní systém podlahového topení   

T2Red (15 W/m při teplotě 25°C) je samoregulační topný kabel pro podlahové 
topení určený k instalaci v místech, kde je možné jen minimální zvýšení kon-
strukční výšky podlahy. Kabel lze instalovat do všech typů podlah bez rizika pře-
hřátí. Inteligentní topný kabel zvyšuje komfort bytu nebo domu, od koupelny po 
dětský pokoj.

  � Snadné projektování: jeden typ topného kabelu pro všechny druhy  
 a tvary místností.
  � Lze přizpůsobit na požadovanou délku, studený vodič není nutný.
  � Samoregulační kabel T2Red automaticky přizpůsobuje topný výkon  
 okolní teplotě.

Použití:   Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny, dětské pokoje,  
  zimní zahrady.
Podlaha: Keramická dlažba, parkety, přírodní kámen, plovoucí  
  podlahy, kobercové krytiny.

T2Reflecta       Energeticky úsporný systém podlaho- 
        vého topení s integrovanou izolací

T2QuickNet   Samolepicí topná rohož pro  
   podlahové topení

Systém se skládá ze samoregulačního topného kabelu T2Red a drážkovaných 
izolačních desek T2Reflecta z polystyrénu vysoké hustoty, který minimalizuje 
tepelné ztráty. Tenká hliníková vrstva zajišťuje rovnoměrné a optimální rozložení 
teploty podlahy a místnosti. 

  � Úspora 20% energie navíc díky integrované izolaci. 
  � Rovnoměrná a optimální distribuce tepla prostřednictvím podlahy.
  � Možnost libovolného uspořádání interiéru - díky efektu samoregulace  
 zde není riziko přehřátí pod koberci, nábytkem apod.
  � Vynikající dynamické vlastnosti ohřevu.

Použití:   Obývací pokoje, kuchyně, koupelny, jídelny, dětské pokoje,  
  zimní zahrady.
Podlaha: Keramická dlažba, parkety, přírodní kámen, plovoucí podlahy,  
  kobercové krytiny.

Tenká, samolepicí dvoužilová topná rohož T2QuickNet je jednoduchý způsob, 
jak instalovat podlahové topení nejen pod keramické podlahy. Po zakrytí staveb-
ní hmotou je trvanlivá a spolehlivá. Díky malé tloušťce (3 mm) představuje ide-
ální řešení pro rekonstrukce a modernizaci prostor. Rohože jsou dostupné ve 2 
verzích: 90 W/m² pro dobře izolované podklady a 160 W/m² pro rychlé vytápění 
nebo vyšší teplotní nároky.

  � Jeden studený konec (dvoužilový topný systém) tj. jednostranné napájení.
  � Ideální pro komfortní i podlahové topení, překrývá se vrstvou vyrovnávací  
 hmoty. Umístění přímo pod podlahovou krytinu.
  � Maximální výška podlahy spolu s obkladem činí jen 15 mm. 

Použití:   kuchyně, koupelny, předsíně, chodby, jídelny.
Podlaha: Keramická dlažba, přírodní kámen, plovoucí podlahy. 
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