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Czym wyróżnia się 
ogrzewanie 3THERMO?

3THERMO, producent systemów płaszczy-
znowych, opracował doskonały układ ogrze-
wania klatek schodowych bez utraty cennej 
przestrzeni. Montaż widocznych elementów 
grzewczych, instalowanych w ekskluzyw-
nych apartamentowcach, to zmora projek-
tantów ale też niestety zwykła konieczność.  
System grzewczy 3THERMO jest inny, dlatego,  
że w całości chowa się w warstwie tynku.  
To nie panel elektryczny! To system wod-
ny projektowany w układzie c.o., jak typowe 
grzejniki na parametrze grzewczym 70/50°C.

Pionowe usytuowanie i konstrukcja klat-
ki schodowej wymuszają na systemach  
konwekcyjnych duże straty w czasie ich ogrze-
wania. 3THERMO to energooszczędny sys-
tem płaszczyznowy z funkcją bardzo precy-
zyjnego sterowania. Nie ogrzewa tak, jak inne 
systemy nadmiarem energii cieplnej, jedynie 
uzupełnia bieżące straty cieplne bezpośred-
nio na przegrodzie. To gwarantuje absolutnie 
najniższe zużycie energii cieplnej.

SYSTEM 3THERMO
NIE JEST ELEKTRYCZNY

TO UKŁAD WODNY  
W INSTALACJI C.O. ALE
BEZ WODY W ŚCIANIE



WIDOK KLATKI SCHODOWEJ  
Z KAMERY TERMICZNEJ W PODCZERWIENI
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Praktyczność Systemu 3THERMO wynika z dobrze przemyślanych rozwiązań. To ogrze-
wanie ścienne na którym można bez problemu instalować poręcze schodowe, bez obawy  
o uszkodzenie instalacji c.o. Radiatory 3THERMO nie wprowadzają bowiem wody pod tynk 
i z tego samego powodu nie występuje również kolizja z instalacją elektryczną. Ponadto sys-
tem 3THERMO osusza ściany, nie wymaga czyszczenia, konserwacji, brak w nim części ru-
chomych, co czyni produkt niezwykle trwałym.

System płaszczyznowy to również niepowtarzalny komfort. Temperatura ściany grzewczej 
nie przekracza temperatury naszego ciała, a więc jego działanie jest praktycznie nieodczu-
walne dla użytkowników. To także estetyka najwyższa z możliwych, zapewniająca prostotę 
i czystość przestrzeni. Nigdy nie powstają smugi kurzu na ścianach, tak charakterystyczne 
dla zwykłych grzejników wiszących. Brak widocznych odstających od ściany części systemu 
grzewczego podnosi także poziom bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym. Dzięki 3THER-
MO określona przepisami droga ewakuacji może mieć o wiele większą przepustowość.
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Grzejniki podtynkowe 3THERMO dostęp-
ne są także w wersji standardowej płyty 
GK o grubości 12,5 mm. Jeśli więc wykoń-
czenie klatki schodowej zostało zaprojek-
towane w systemie suchej zabudowy, nic 
straconego – nadal można zainstalować 
nowoczesne i energooszczędne ogrzewa-
nie ścienne. Grzejnik taki montuje się jak 
typową płytę, różnice stanowi jedynie ko-
nieczność podłączenia jej do obiegu cen-
tralnego ogrzewania. Grzejniki 3THERMO 
przystosowane są do połączeń z popular-
nymi instalacjami ALU-PEX w standardzie 
16×2,0 z którymi żaden instalator nie bę-
dzie miał najmniejszego problemu.

Grzejnik podtynkowy to polskie innowa-
cyjne rozwiązanie nagrodzone wieloma 
prestiżowymi państwowymi nagrodami, 
w tym także nominacją do Nagrody Go-
spodarczej Prezydenta RP. Informujemy 
też, że nasz dział techniczny i projektowy 
pomoże Państwu zaprojektować i wdro-
żyć rozwiązania 3THERMO, tak aby w peł-
ni spełniały Państwa oczekiwania. Nasze 
grzejniki to oszczędność nie tylko miejsca, 
ale i energii.

Grzejnik w 
standardowej płycie 
gipsowo–kartowej?

Przykład
podłączenia do  
instalacji TECE Flex 
w standardzie rury 
16×2.0

Grzejnik podstawowy: 
szerokość:  60 cm 
wysokość:  170 cm

Grzejnik GK: 
szerokość:  60 cm 
wysokość:  200 cm


