
COVORAȘUL ECOFLOOR LDTS
- este recomandat pentru încălzirea electrică sub pardoseli 
ceramice (gresie, marmură, etc.) și este instalat direct în adezivul 
(flexibil) de fixare al acestora. Ideal pentru săli de baie (IP67), bucătării 
sau alte încăperi cu pardoseli reci (ceramică). Fiind instalat imediat sub plăcile ceramice, 
acesta încălzește într-un timp relativ scurt, oferind un confort deosebit pe întreaga suprafață 
a pardoselii. Poate fi folosit atât ca și soluție complementară de încălzire cât și ca sursă unică, 
în cazul unei dimensionări corespunzătoare a sistemului și o izolație adecvată a pardoselii 

inferioare, respectiv a încăperii. Poate fi utilizată o 
izolație de tip IZODEL. Pentru a avea un control 

al temperaturii atât la nivelul pardoselii 
cât și in ambient, se recomandă folo-
sirea sistemului de încălzire impreună 
cu un termostat cu senzor de par-

doseală. Poate fi folosit cu unul 
din modelele DEL 9000, FT 350, 
Fenix TFT.

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ÎN 
PARDOSEALĂ CERAMICĂ
ECOFLOOR



FOLIA ÎNCĂLZITOARE ECOFILM F
- este recomandată pentru încălzirea electrică sub pardoseli flotante 
(parchet laminat sau stratificat) și este instalată direct sub parchet, peste 
un strat de izolație (polistiren exrudat minim 5-6mm). Folia ECOFILM F este destinată utiliza-
torilor care își doresc un sistem de încălzire prin pardoseală instalat imediat sub parchet, cu 

o reacție rapidă, oferind un confort deosebit pe întreaga suprafață a 
pardoselii și atunci când înălțimea pardoselii nu mai 

permite o șapă sau adeziv pentru instalarea 
unui alt sistem îngropat. Poate fi folosită atât 
ca și soluție complementară de încălzire cât 
si ca sursă unică, în cazul unei dimensionari 
corespunzatoare a sistemului și o izolație 
adecvată a pardoselii inferioare, respectiv a 

încăperii. Pentru a avea un control al tem-
peraturii atât la nivelul pardoselii cât și în 
ambient, se recomandă folosirea sistemu-
lui de încălzire impreună cu un termostat 
cu senzor de pardoseală. Folia ECOFILM F 
poate fi folosită cu unul din modelele DEL 
9000, FT 350, Fenix TFT.

SISTEM DE ÎNCĂLZIRE ÎN 
PARDOSEALĂ SUB PARCHET
ECOFILM

Contact: +40 258 811 977 • office@del.ro • www.del.ro


