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Comfort Maty do ogrzewania  
podłogowego 

CM-1-165-670 – mata jednostronnie zasila-
na o gęstości mocy 160 W/m² do ogrzewania 
podłóg z wykończeniem ceramicznym.  
Montaż wewnątrz pomieszczeń, bezpośred-
nio w kleju pod terakotą. 
Mata wykonana jest z siatki z włókna szkla-
nego, do której przymocowany jest taśmami 
ekranowany kabel grzejny. 
Maty w żadnym wypadku nie można skra-
cać ani przecinać przewodu grzejnego. 
Skrócony może być jedynie przewód zimny. 
Mufa połączeniowa przewodu grzejnego  
z zimnym nie może być zaginana, należy 
montować ją w warstwie grzejnej w podło-
dze. Mata musi być ułożona w odległości mi-
nimum 5 cm od ściany. Przewody grzejne 
maty nie mogą się stykać ze sobą. Należy za-
chować min. odległość 3 cm. 
W łazience wykończonej terakotą – matę 
grzejną montuje się w warstwie klejowej. 
Przewód maty doprowadza się do puszki  
z termostatem LTE IP21. Do puszek termosta-
tów doprowadzone musi być zasilanie 230V. 
Przejścia przewodu zimnego oraz przewodu 
czujnika temperatury ze ściany do podłogi 

muszą być przeprowadzone w rurkach insta-
lacyjnych.

Grzejnik elektryczny GLASS

Szklany grzejnik naścienny z zabezpiecze-
niem termicznym – Glass 300 jest elementem 
wspomagającym pracę maty w łazience  
i służącym zarazem jako suszarka ręczni-
ków. Grubość szkła 12 mm. Wbudowany limi-
ter ogranicza temperaturę płyty szklanej do 
80oC. Moc grzejnika 300 W. Grzejniki dostęp-
ne są w kolorach: białym, czarnym, czerwo-
nym i żółto-zielonym. Charakteryzują się pro-
stym, ale zarazem eleganckim wzornictwem. 
Mogą być wyposażone w nóżki, albo w wer-
sji łazienkowej w uchwyt na ręcznik.
Fot., rys. LUXBUD.  

Maty grzejne + grzejnik 

Ile kosztuje  
elektryczne ogrzewanie 
podłogowe w łazience  
7 m2?

  Do wykonania ogrzewania podłogowe-
go w łazience o powierzchni całkowitej 7,2 m2 
proponujemy zastosować elektryczną COM-
FORT MATĘ grzejną o mocy 670 W (powierzch-
nia maty 4,2 m2). Stosując Comfort Matę 
uzyskamy komfort ciepłej podłogi. W opisy-

wanym przypadku powierzchnia podłogi, na 
której możemy rozłożyć matę jest zbyt mała, 
aby pokryć całe zapotrzebowanie na ciepło 
w pomieszczeniu. Dlatego klient zdecydował 
się na zainstalowanie dodatkowego szklanec-
go grzejnika GLASS z uchwytem na ręcznik. 

O elektrycznym ogrzewaniu 
podłogowym już pisaliśmy  
w InstalReporterze, opisaliśmy 
ogólnie podział systemów  
i poszczególne rozwiązania.  
W tym zaś materiale pokusimy 
się o pokazanie konkretnego 
przypadku ogrzewania 
elektrycznego w łazience  
o powierzchni 7 m2. 

Propozycja rozmieszczenia elementów 
grzejnych. Jeśli meble, pod którymi 
przewidziano ułożenie ogrzewania  
są wyposażone w nóżki, możemy  
pod nimi ułożyć przewody grzewcze,  
w przeciwnym wypadku należy ominąć 
te miejsca Symbol produktu Liczba Cena netto

Mata grzejna  
CM-1-165-670 1 608 

Termostat progra-
mowalny LTE-19 1 326

Razem 934 zł
Zestawienie kosztów. Dodatkowy grzejnik 
GLASS z podwójnymi uchwytami na 
ręczniki – cena netto 1352 zł
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