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RADIANT SYSTEMS

Sálavý systém pre rekonštrukcie

Sálavý systém pre rekonštrukcie je navrhnutý tak, 
aby uspokojil narastajúce potreby na inštaláciu 
sálavých podlahových systémov s veľmi zníženou 
hrúbkou: ideálne riešenie pre renovácie. Systém 
je unikátny vďaka hrúbke systémovej dosky - iba 
22 mm a s možnosťou použiť štandardné rúrky 
s priemerom 16-18 mm, čím je zaručená lepšia 

regulácia systému a menšie tlakové straty. Ako 
alternatívu ponúkame fiber systémové dosky s 
polypropylénovými rúrkami s priemerom 12 mm 
a so samonivelizačným poterom. Všetky sálavé 
systémy pre rekonštrukcie zaručujú extrémne 
zníženie teplotnej straty.

SYSTÉMOVÁ DOSKA 
R979SY021 (SO 6 MM IZOLÁCIOU)

RÚRKA R996

BETÓNOVÝ
PODKLAD

SAMONIVELIZAČNÁ
HMOTA

PODLAHOVÁ
KRYTINA



HRÚBKY SYSTÉMOVÝCH DOSIEK A 
ROZOSTUP RÚROK

R979SY001
 Hrúbka: 22 mm
 Rozostup rúrok: násobky 50 mm
 Vhodné rúrky: Ø 16-18 mm

R979SY011
 Hrúbka: 22 mm
 Rozostup rúrok: násobky 50 mm
 Vhodné rúrky:  Ø 16-18 mm

R979SY021
  Hrúbka: 28 mm 
(22 mm + 6 mm izolácie)

  Rozostup rúrok: násobky 50 mm
  Vhodné rúrky: : Ø 16-18 mm

Typy systémových dosiek Spider 

R979SY001
Perforované panely pre sálavé podlahové 
systémy so zníženou hrúbkou, vyrobené 
z vysoko odolnej PPR a lepiacej spodnej 
výplne. Ideálne pre rekonštrukcie. 
Systémová doska môže byť použitá priamo
na vrchnú časť existujúcej podlahy.

R979SY011
Perforované panely pre sálavé podlahové
systémy so zníženou hrúbkou, vyrobene z
vysoko odolnej PPR a s kolíkmi pre montáž 
na izolačnú vrstvu. Vhodné pre systémy s
existujúcou vrstvou izolácie.

R979SY021
Perforované panely pre sálavé podlahové 
systémy so zníženou hrúbkou, vyrobené 
z vysoko odolnej PPR a so 6 mm izoláciou 
(λ=0,028 W/mK).

PREČO SPIDER?

• ideálne pre renovácie: znížená 
 hrúbka pre inštaláciu

• znížená tepelná zotrvačnosť

• panely s vysokou mechanickou 
 odolnosťou

• použitie rúrok štandardných 
 priemerov (16 až 18 mm)

Viac informácií na 
giacomini.sk 

H min [mm] Typ poteru

R979SY001

25 samonivelačné

35 na báze anhydritu

40 piesok + betón

R979SY011
35 na báze anhydritu

40 piesok + betón

R979SY021

30 samonivelačné

35 na báze anhydritu

40 piesok + betón

* Výška je uvedená vyššie ako sú minimálne geometrické väzby.  
 Technické odporúčania výrobcov poteru (z hľadiska inštalácie a hrúbky) by mali byť dodržané.

POŽADOVANÁ MINIMÁLNA VÝŠKA (SYSTÉMOVÁ DOSKA + RÚRKY + POTER)*
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