
Ogrzewanie podłogowe COMAP zapewnia:

Głowice termostatyczne COMAP SAR to:
Dyskretna kolorystyka • Nowoczesny kształt

Oszczędność energii • Komfort cieplny w Twoim mieszkaniu
5 lat gwarancji

Oszczędność energii
Optymalny komfort cieplny

Swoboda aranżacji pomieszczeń
Idealną współpracę z pompami ciepła

oraz kotłami kondensacyjnymi
10 lat gwarancji

dystrybutor

konstrukcja
tutaj krótki opis produktu

funkcjonalność
tutaj krótki opis produktu

gwarancja
tutaj krótki opis

W5

Ogrzewanie
podlogowe

Konstrukcja grzejnika pod?ogowego - przyk?ad

1. - posadzka
2. - wylewka betonowa
3. - taÊma brzegowa
4. - p?yta systemowa T2011 + izolacja lub 
 p?yta systemowa T2033 lub p?yta syste-  
mowa T2000 + izolacja
5. - rura grzewcza
 wielowarstwowa Al/PEX
        Al/PERT
 z polietylenu sieciowanego
      PEHD-Xc z warstwà EVOH

 Zalety ogrzewania pod¸ogowego:
* poprawia samopoczucie i komfort cieplny,
* wykorzystuje niskotemperaturowe êród?a energii, co 
pozwala na znaczne oszcz´dnoÊci energii cieplnej,
* dzi´ki pod?àczeniu do generatora zimnej wody 
pozwala na ch?odzenie pomieszczeƒ,
* regulacja jest prosta i skuteczna,
* zainstalowany pod pod?ogà pozostaje ca?
kowicie niewidoczny, sprawia, ˝e wszystkie Êciany 
mogà byç wykorzystane, 
 a pomieszczenia mo˝na bez trudu utrzymaç w 
czystoÊci.

Ogrzewanie grzejnikowe
Patrzàc na wykres mo˝emy dojÊç do wniosku, ˝e przy 
ogrzewaniu grzej-nikowym temperatura w pomiesz-
-czeniu jest wzgl´dnie niska przy pod?odze, natomiast 
wzrasta 
w wy˝szych jego warstwach. Rozk?ad temperatur 
odbiega znacznie od rozk?adu idealnego.

Rozk?ad temperatur
Idealny rozk?ad temperatur w po-mieszczeniu jest 
wtedy, gdy temperatura jest najwy˝sza przy pod?odze a 
opada w górnych warstwach pomieszczenia. Ciep?o 
od pod?ogi daje odczucie najwy˝szego komfortu ciep-
lnego.

Ogrzewanie pod?ogowe
Wykres pokazuje jednoznacznie, 
˝e rozk?ad temperatur w pomieszczeniu jest w tym 
wypadku najbardziej zbli˝ony do idealnego. Ogrzewanie 
pomieszczenia od strony pod?ogi pozwala na 
osiàgni´cie idealnych warunków cieplnych, odpowied-
nich do d?ugotrwa?ego przebywania ludzi w tym 
pomieszczeniu.

Dlaczego ogrzewanie pod?ogowe?

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
Służy do dystrybucji czynnika grzejnego na poszczególne pętle/rury ogrzewania podłogowego. Wykonany jest z 
mosiądzu lub poliamidu, wyposażony we wkładki termostatyczne( służące do regulacji obwodami grzewczym) oraz w 
przepływomierze - wizualizujące przepływ, niezbędne do wykonania regulacji hydraulicznej instalacji.

Szafka rozdzielacza
W szafce umieszczamy rozdzielacz ogrzewania podłogowego. Szafka najczęściej stosowana jest w wykonaniu 
podtynkowym (wkuta w ścianę). Drzwiczki szafki licują się ze ścianą. Wysokość szafki 705-805mm, głębokość 
110-160mm, długość zależna od wielkości rozdzielacza, który ma być umieszczony w szafce.

Rura ogrzewania podłogowego
Przekazuje ciepło od czynnika grzejnego do konstrukcji grzejnika (wylewki), która emituje ciepło do pomieszczenia. 
Comap oferuje trzy rodzaje rury, które można stosować do ogrzewnia podłogowego: Multiskin, Sudoskin, PEXc. 
Najczęściej jest to rura o wymiarach 16x2mm (projektant ostatecznie decyduje o średnicy rury).

Płyta styropianowa – systemowa do układania ogrzewania podłogowego
Płyta wykonana jest ze specjalnie uformowanego styropianu pokrytego warstwą izolacji przeciwwilgociowej 
zabezpieczającej przed przedostawaniem się wilgoci z wylewki do warstwy izolacyjnej. Pozwala na bardzo szybkie, łatwe 
i estetyczne układanie rury grzewczej.

Taśma brzegowa
Stosowana jest na obwodzie grzejnika podłogowego, najczęściej pomieszczenia – oddziela wylewkę od ścian – stanowi 
przestrzeń dla zmian objętości wylewki podczas zmian temperatury (chroni wylewkę przed pękaniem)

Listwa dylatacyjna
Stosowana jest do podziału powierzchni grzejników podłogowych, których wymiary są wskazaniem do wykonania 
podziału prewencyjnego - zabezpieczającego wylewkę przed pękaniem.

Zestaw regulacyjno-mieszający
Zapewnia obniżenie temperatury czynnika grzejnego stosowanego w tradycyjnych instalacjach grzewczych np. 70oC do 
temperatury odpowiedniej dla ogrzewania podłogowego np.45oC. Wyposażony jest w pompę obiegu ogrzewania 
podłogowego i zabezpieczenie termiczne instalacji ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem.

Złączki
Służą do połączenia rur grzejnych z rozdzielaczem oraz umożliwiają połączenie rozdzielacza z instalacją 
rozprowadzającej (ze źródła ciepła). Zalecane złączki w systemie zaprasowywanym SP Skin Visu-Control – w zestawieniu 
z rurą Comap producent udziela 10 lat gwarancji na połączenie. 

Plastyfikator do betonu
Uplastycznia mieszankę betonową, którą pokrywane są rury ogrzewania podłogowego. Ułatwia to szczelne okrycie rur 
betonem, minimalizuje ilość pęcherzy powietrznych – niepożądanych w wylewkach- osłabiają nośność i są izolatorem dla 
ciepła. Należy poinformować firmę wykonującą wylewki, że ogrzewanie podłogowe wymaga zastosowania plastyfikatora 
– dodawany w trakcie przygotowywania masy betonowej.

Termostat pokojowy
Umożliwia regulację temperatury w pomieszczeniu, w którym zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Termostat oddziałuje 
na głowice termo- elektryczne zainstalowane na poszczególnych pętlach grzewczych. Zasilanie napięciem 230V.

Głowice termo-elektryczne
Jest to siłownik, który pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego od termostatu pokojowego oddziałuje na 
wkładkę termostatyczną rozdzielacza – powodując przepływ czynnika grzejnego przez pętlę grzewczą lub jego brak. 
Zasilane napięciem 230V.

Listwa podłączeniowa, elektryczna
Umożliwia łatwe połączenie termostatów pokojowych z odpowiednimi głowicami termo-elektrycznymi. Montowana 
najczęściej w pobliżu rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Zasilanie napięciem 230V. 

Słowniczek Inwestora - co wchodzi w skład ogrzewania

Instalacja w Twoim domu w systemie połączeń zaprasowywanych

Sudo Press SKIN
z Visu-Control®

DO STOSOWANIA
W INSTALACJACH

* CENTRALNEGO OGRZEWANIA

* OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

* CIEPŁEJ, ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

NA SYSTEM
SKŁADAJĄ SIĘ

* Złączki zaprasowywane w technologii Visu-Control®

* Rury wielowarstwowe Multiskin oraz Sudoskin 

przed
zaprasowaniem

po
zaprasowaniu

po
zaprasowaniu

Zaprasowanie złączki wykonywane jest
za pomocą urządzeń mechanicznych dzięki
czemu gwarantowana jest wysoka jakość
i pewność połączenia.

Potwierdzeniem tego jest 10 lat gwarancji
na połączenie jakiej udziela COMAP.

O warunki gwarancji pytaj
przedstawicieli techniczno-handlowych COMAP.

Głowice termostatyczne COMAP SAR to:

5
Dyskretna kolorystyka

Nowoczesny kształt
Oszczędność energii

Komfort cieplny w Twoim mieszkaniu

Na czym polega unikalność systemu Visu-Control®?

{
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Sudo Press SKIN 
System połączeń zaprasowywanych.

Do stosowania w instalacjach:
Centralnego ogrzewania
Ogrzewania podłogowego
Ciepłej, zimnej wody użytkowej

Na system składają się:
Złączki zaprasowywane w technologii Visu-Control

Rury wielowarstwowe Multiskin oraz Sudoskin 

Nn czym polega unikalność systemu Visu-Control?

Zaprasowanie złączki wykonywane jest za pomocą 
urządzeń mechanicznych dzięki czemu gwarantowa-
na jest wysoka jakość i pewność połączenia. Potwier-
dzeniem tego jest 10 lat gwarancji na połączenie 
jakiej udziela Comap.

O warunki gwarancji pytaj przedstawicieli technicz-
no- handlowych Comap.

konstrukcja
tutaj krótki opis produktu

funkcjonalność
tutaj krótki opis produktu

gwarancja
tutaj krótki opis

TUTAJ IDZIE TEKST MARKETINGOWY
rozwinięcie pierwszej myśli i krótko o dobroci produktu

Hasło wiodące dla tej linii produktów

Ogrzewanie podlogowe

Ogrzewanie podlogowe

wszystkie produkty dostępne w ofercie COMAP

Konstrukcja grzejnika pod?ogowego - przyk?ad

posadzka

wylewka betonowa

taśma brzegowa

płyta systemowa – styropianowa

rura grzewcza
wielowarstwowa Al/PEX
Al/PERT
z polietylenu sieciowanego
PEHD-Xc z warstwą EVOH

Zalety ogrzewania podłogowego:

* poprawia samopoczucie i komfort cieplny,

* wykorzystuje niskotemperaturowe źródła energii, co pozwala na znaczne oszczędności energii cieplnej,

* dzięki podłączeniu do generatora zimnej wody pozwala na chłodzenie pomieszczeń,

* regulacja jest prosta i skuteczna,

* zainstalowany pod podłogą pozostaje całkowicie niewidoczny, sprawia, że wszystkie ściany mogą być 
wykorzystane, a pomieszczenia można bez trudu utrzymać w czystości.

Ogrzewanie grzejnikowe
Patrząc na wykres możemy dojść 
do wniosku, że przy ogrzewaniu 
grzejnikowym temperatura
w pomieszczeniu jest względnie 
niska przy podłodze, natomiast 
wzrasta w wyższych jego 
warstwach. Rozkład temperatur 
odbiega znacznie od rozkładu 
idealnego.

Rozkład temperatur
Idealny rozkład temperatur
w pomieszczeniu jest wtedy, 
gdy temperatura jest 
najwyższa przy podłodze
a opada w górnych warstwach 
pomieszczenia. Ciepło
od podłogi daje odczucie 
najwyższego komfortu 
cieplnego.

Ogrzewanie podłogowe
Wykres pokazuje jednoznacznie, 
że rozkład temperatur
w pomieszczeniu jest w tym 
wypadku najbardziej zbliżony 
do idealnego. Ogrzewanie 
pomieszczenia od strony podłogi 
pozwala na osiągnięcie idealnych 
warunków cieplnych, odpowiednich 
do długotrwałego przebywania ludzi
w tym pomieszczeniu.

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
Służy do dystrybucji czynnika grzejnego na poszczególne pętle/rury ogrzewania 
podłogowego. Wykonany jest z mosiądzu lub poliamidu, wyposażony we wkładki 
termostatyczne (służące do regulacji obwodami grzewczym) oraz w przepływomierze.

Rura ogrzewania podłogowego
Przekazuje ciepło od czynnika grzejnego do konstrukcji grzejnika (wylewki), która emituje 
ciepło do pomieszczenia. Comap oferuje trzy rodzaje rury, które można stosować 
do ogrzewnia podłogowego: Multiskin, Sudoskin, PEXc. Najczęściej jest to rura 
o wymiarach 16x2mm (projektant ostatecznie decyduje o średnicy rury).

Płyta styropianowa – systemowa do układania ogrzewania 
podłogowego
Płyta wykonana jest ze specjalnie uformowanego styropianu pokrytego warstwą izolacji 
przeciwwilgociowej zabezpieczającej przed przedostawaniem się wilgoci z wylewki 
do warstwy izolacyjnej. Pozwala na bardzo szybkie, łatwe i estetyczne układanie rury 
grzewczej.

Taśma brzegowa
Stosowana jest na obwodzie grzejnika podłogowego, najczęściej pomieszczenia – 
oddziela wylewkę od ścian – stanowi przestrzeń dla zmian objętości wylewki podczas 
zmian temperatury (chroni wylewkę przed pękaniem)

Listwa dylatacyjna
Stosowana jest do podziału powierzchni grzejników podłogowych, których wymiary
są wskazaniem do wykonania podziału prewencyjnego - zabezpieczającego wylewkę 
przed pękaniem.

Zestaw regulacyjno-mieszający
Zapewnia obniżenie temperatury czynnika grzejnego stosowanego w tradycyjnych 
instalacjach grzewczych np. 70˚C do temperatury odpowiedniej dla ogrzewania 
podłogowego np. 45˚C. Wyposażony jest w pompę obiegu ogrzewania podłogowego
i zabezpieczenie termiczne instalacji ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem.

Złączki
Służą do połączenia rur grzejnych z rozdzielaczem oraz umożliwiają połączenie 
rozdzielacza z instalacją rozprowadzającą (ze źródła ciepła). Zalecane złączki w systemie 
zaprasowywanym SP Skin Visu-Control – w zestawieniu z rurą Comap producent udziela 
10 lat gwarancji na połączenie. 

Termostat pokojowy
Umożliwia regulację temperatury w pomieszczeniu, w którym zainstalowano ogrzewanie 
podłogowe. Termostat oddziałuje na głowice termo- elektryczne zainstalowane 
na poszczególnych pętlach grzewczych. Zasilanie napięciem 230V.

Głowice termo-elektryczne
Jest to siłownik, który pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego 
od termostatu pokojowego oddziałuje na wkładkę termostatyczną rozdzielacza 
– powodując przepływ czynnika grzejnego przez pętlę grzewczą lub jego brak. 
Zasilane napięciem 230V.

Listwa podłączeniowa, elektryczna
Umożliwia łatwe połączenie termostatów pokojowych z odpowiednimi głowicami 
termo-elektrycznymi. Montowana najczęściej w pobliżu rozdzielaczy ogrzewania 
podłogowego. Zasilanie napięciem 230V. 

Dlaczego ogrzewanie pod?ogowe?

Dlaczego ogrzewanie podłogowe Słowniczek Inwestora - co wchodzi w skład ogrzewania

Konstrukcja grzejnika podłogowego
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Sudo Press SKIN 
System połączeń zaprasowywanych.

Do stosowania w instalacjach:
Centralnego ogrzewania
Ogrzewania podłogowego
Ciepłej, zimnej wody użytkowej

Na system składają się:
Złączki zaprasowywane w technologii Visu-Control

Rury wielowarstwowe Multiskin oraz Sudoskin 

Nn czym polega unikalność systemu Visu-Control?

Zaprasowanie złączki wykonywane jest za pomocą 
urządzeń mechanicznych dzięki czemu gwarantowa-
na jest wysoka jakość i pewność połączenia. Potwier-
dzeniem tego jest 10 lat gwarancji na połączenie 
jakiej udziela Comap.

O warunki gwarancji pytaj przedstawicieli technicz-
no- handlowych Comap.
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wykorzystane, a pomieszczenia można bez trudu utrzymać w czystości.
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do wniosku, że przy ogrzewaniu 
grzejnikowym temperatura
w pomieszczeniu jest względnie 
niska przy podłodze, natomiast 
wzrasta w wyższych jego 
warstwach. Rozkład temperatur 
odbiega znacznie od rozkładu 
idealnego.

Rozkład temperatur
Idealny rozkład temperatur
w pomieszczeniu jest wtedy, 
gdy temperatura jest 
najwyższa przy podłodze
a opada w górnych warstwach 
pomieszczenia. Ciepło
od podłogi daje odczucie 
najwyższego komfortu 
cieplnego.
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że rozkład temperatur
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od termostatu pokojowego oddziałuje na wkładkę termostatyczną rozdzielacza 
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Konstrukcja grzejnika podłogowego
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Ogrzewanie podłogowe COMAP zapewnia:

Głowice termostatyczne COMAP SAR to:
Dyskretna kolorystyka • Nowoczesny kształt

Oszczędność energii • Komfort cieplny w Twoim mieszkaniu
5 lat gwarancji

Oszczędność energii
Optymalny komfort cieplny

Swoboda aranżacji pomieszczeń
Idealną współpracę z pompami ciepła

oraz kotłami kondensacyjnymi
10 lat gwarancji

dystrybutor

konstrukcja
tutaj krótki opis produktu

funkcjonalność
tutaj krótki opis produktu

gwarancja
tutaj krótki opis

W5

Ogrzewanie
podlogowe

Konstrukcja grzejnika pod?ogowego - przyk?ad

1. - posadzka
2. - wylewka betonowa
3. - taÊma brzegowa
4. - p?yta systemowa T2011 + izolacja lub 
 p?yta systemowa T2033 lub p?yta syste-  
mowa T2000 + izolacja
5. - rura grzewcza
 wielowarstwowa Al/PEX
        Al/PERT
 z polietylenu sieciowanego
      PEHD-Xc z warstwà EVOH

 Zalety ogrzewania pod¸ogowego:
* poprawia samopoczucie i komfort cieplny,
* wykorzystuje niskotemperaturowe êród?a energii, co 
pozwala na znaczne oszcz´dnoÊci energii cieplnej,
* dzi´ki pod?àczeniu do generatora zimnej wody 
pozwala na ch?odzenie pomieszczeƒ,
* regulacja jest prosta i skuteczna,
* zainstalowany pod pod?ogà pozostaje ca?
kowicie niewidoczny, sprawia, ˝e wszystkie Êciany 
mogà byç wykorzystane, 
 a pomieszczenia mo˝na bez trudu utrzymaç w 
czystoÊci.

Ogrzewanie grzejnikowe
Patrzàc na wykres mo˝emy dojÊç do wniosku, ˝e przy 
ogrzewaniu grzej-nikowym temperatura w pomiesz-
-czeniu jest wzgl´dnie niska przy pod?odze, natomiast 
wzrasta 
w wy˝szych jego warstwach. Rozk?ad temperatur 
odbiega znacznie od rozk?adu idealnego.

Rozk?ad temperatur
Idealny rozk?ad temperatur w po-mieszczeniu jest 
wtedy, gdy temperatura jest najwy˝sza przy pod?odze a 
opada w górnych warstwach pomieszczenia. Ciep?o 
od pod?ogi daje odczucie najwy˝szego komfortu ciep-
lnego.

Ogrzewanie pod?ogowe
Wykres pokazuje jednoznacznie, 
˝e rozk?ad temperatur w pomieszczeniu jest w tym 
wypadku najbardziej zbli˝ony do idealnego. Ogrzewanie 
pomieszczenia od strony pod?ogi pozwala na 
osiàgni´cie idealnych warunków cieplnych, odpowied-
nich do d?ugotrwa?ego przebywania ludzi w tym 
pomieszczeniu.

Dlaczego ogrzewanie pod?ogowe?

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego
Służy do dystrybucji czynnika grzejnego na poszczególne pętle/rury ogrzewania podłogowego. Wykonany jest z 
mosiądzu lub poliamidu, wyposażony we wkładki termostatyczne( służące do regulacji obwodami grzewczym) oraz w 
przepływomierze - wizualizujące przepływ, niezbędne do wykonania regulacji hydraulicznej instalacji.

Szafka rozdzielacza
W szafce umieszczamy rozdzielacz ogrzewania podłogowego. Szafka najczęściej stosowana jest w wykonaniu 
podtynkowym (wkuta w ścianę). Drzwiczki szafki licują się ze ścianą. Wysokość szafki 705-805mm, głębokość 
110-160mm, długość zależna od wielkości rozdzielacza, który ma być umieszczony w szafce.

Rura ogrzewania podłogowego
Przekazuje ciepło od czynnika grzejnego do konstrukcji grzejnika (wylewki), która emituje ciepło do pomieszczenia. 
Comap oferuje trzy rodzaje rury, które można stosować do ogrzewnia podłogowego: Multiskin, Sudoskin, PEXc. 
Najczęściej jest to rura o wymiarach 16x2mm (projektant ostatecznie decyduje o średnicy rury).

Płyta styropianowa – systemowa do układania ogrzewania podłogowego
Płyta wykonana jest ze specjalnie uformowanego styropianu pokrytego warstwą izolacji przeciwwilgociowej 
zabezpieczającej przed przedostawaniem się wilgoci z wylewki do warstwy izolacyjnej. Pozwala na bardzo szybkie, łatwe 
i estetyczne układanie rury grzewczej.

Taśma brzegowa
Stosowana jest na obwodzie grzejnika podłogowego, najczęściej pomieszczenia – oddziela wylewkę od ścian – stanowi 
przestrzeń dla zmian objętości wylewki podczas zmian temperatury (chroni wylewkę przed pękaniem)

Listwa dylatacyjna
Stosowana jest do podziału powierzchni grzejników podłogowych, których wymiary są wskazaniem do wykonania 
podziału prewencyjnego - zabezpieczającego wylewkę przed pękaniem.

Zestaw regulacyjno-mieszający
Zapewnia obniżenie temperatury czynnika grzejnego stosowanego w tradycyjnych instalacjach grzewczych np. 70oC do 
temperatury odpowiedniej dla ogrzewania podłogowego np.45oC. Wyposażony jest w pompę obiegu ogrzewania 
podłogowego i zabezpieczenie termiczne instalacji ogrzewania podłogowego przed przegrzaniem.

Złączki
Służą do połączenia rur grzejnych z rozdzielaczem oraz umożliwiają połączenie rozdzielacza z instalacją 
rozprowadzającej (ze źródła ciepła). Zalecane złączki w systemie zaprasowywanym SP Skin Visu-Control – w zestawieniu 
z rurą Comap producent udziela 10 lat gwarancji na połączenie. 

Plastyfikator do betonu
Uplastycznia mieszankę betonową, którą pokrywane są rury ogrzewania podłogowego. Ułatwia to szczelne okrycie rur 
betonem, minimalizuje ilość pęcherzy powietrznych – niepożądanych w wylewkach- osłabiają nośność i są izolatorem dla 
ciepła. Należy poinformować firmę wykonującą wylewki, że ogrzewanie podłogowe wymaga zastosowania plastyfikatora 
– dodawany w trakcie przygotowywania masy betonowej.

Termostat pokojowy
Umożliwia regulację temperatury w pomieszczeniu, w którym zainstalowano ogrzewanie podłogowe. Termostat oddziałuje 
na głowice termo- elektryczne zainstalowane na poszczególnych pętlach grzewczych. Zasilanie napięciem 230V.

Głowice termo-elektryczne
Jest to siłownik, który pod wpływem impulsu elektrycznego pochodzącego od termostatu pokojowego oddziałuje na 
wkładkę termostatyczną rozdzielacza – powodując przepływ czynnika grzejnego przez pętlę grzewczą lub jego brak. 
Zasilane napięciem 230V.

Listwa podłączeniowa, elektryczna
Umożliwia łatwe połączenie termostatów pokojowych z odpowiednimi głowicami termo-elektrycznymi. Montowana 
najczęściej w pobliżu rozdzielaczy ogrzewania podłogowego. Zasilanie napięciem 230V. 

Słowniczek Inwestora - co wchodzi w skład ogrzewania

Instalacja w Twoim domu w systemie połączeń zaprasowywanych

Sudo Press SKIN
z Visu-Control®

DO STOSOWANIA
W INSTALACJACH

* CENTRALNEGO OGRZEWANIA

* OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

* CIEPŁEJ, ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

NA SYSTEM
SKŁADAJĄ SIĘ

* Złączki zaprasowywane w technologii Visu-Control®

* Rury wielowarstwowe Multiskin oraz Sudoskin 

przed
zaprasowaniem

po
zaprasowaniu

po
zaprasowaniu

Zaprasowanie złączki wykonywane jest
za pomocą urządzeń mechanicznych dzięki
czemu gwarantowana jest wysoka jakość
i pewność połączenia.

Potwierdzeniem tego jest 10 lat gwarancji
na połączenie jakiej udziela COMAP.

O warunki gwarancji pytaj
przedstawicieli techniczno-handlowych COMAP.

Głowice termostatyczne COMAP SAR to:

5
Dyskretna kolorystyka

Nowoczesny kształt
Oszczędność energii

Komfort cieplny w Twoim mieszkaniu

Na czym polega unikalność systemu Visu-Control®?
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