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Az infravörös hősugárzás úgy működik, 
mint a természet: a nap kibocsátja a 
hősugarakat, melyek elérik a házunk falát. A 
fal a hő egy részét elnyeli, majd alacsonyabb 
intenzitással, de visszasugározza a 
környezetébe. Este, amikor lehűl a külső 
hőmérséklet, jól érzékelhetjük a falból 
áradó hőt. Ugyanezen az elven működnek a 
MAGNUM fűtési rendszerek is.

A MAGNUM padló, fal és mennyezet 
fűtési rendszerek, a pontosan vezérelt 
működésüknek köszönhetően kiemelkedő 
energia hatékonysággal bírnak, karbantartási 
költség mentesen üzemeltethetők és 
hangtalan üzeműek.  A MAGNUM termékek 
kizárólag csúcsminőségű anyagokból 
készülnek, a legszigorúbb minőség-
ellenőrzési szabványoknak megfelelően, 
melynek köszönhetően felhasználóként 
kiemelkedően hosszú életciklussal 
számolhatunk.

Infravörös energia

Nagyon fontos tulajdonsága az infravörös 
energiának, hogy a 100%-a hasznosul, 
nincs kémény, vagy csőrendszer, ahol 
energiaveszteség történhetne. 

100%-os hatékonyság
Radiátorokkal való fűtés esetén hőáramlásos 
hőátadás történik, vagyis a fűtött helység 
egy pontjáról a levegő körbe áramlik 
a szobában, oly módon, hogy végül a 
mennyezet közelében jóval melegebb van, 
mint a padló közelében. A következmény: 
hideg lábak, meleg fejek. A padlófűtésnél a 
hőátadás nagyobb felületen történik, a meleg 
levegő sokkal egyenletesebben oszlik el, és a 
kellemesebb hőérzetet gyorsabban biztosítja.

Érzékelhető különbség
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Infravörös fűtés Konvekciós fűtés

TERMÉSZETESEN. FŰTÉS A HŐFORRÁSBÓL.

A 
padlófűtés 

magasabb hőérzetet 

biztosít alacsonyabb 

fűtési hőmérséklet mellett. 

Ennek köszönhetően 

hatékonyabb lesz az 

energia felhasználása 

is. 
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KÉNYELEM.  A PADLÓTÓL A PLAFONIG. 

A padlófűtés a leghatékonyabb és 
legkényelmesebb fűtési mód. A hőátadás 
nagy felületről, a padlóból, gyorsan 
történik, így a szobában a meleg levegő 
egyenletesen oszlik el és a padló melegsége 
rendkívül kellemes hőérzetet biztosít. 
Továbbá a padlófűtés használatával energiát 
és pénzt takarít meg.

Elsődleges vagy kiegészítő fűtés?
Sok esetben használható a padlófűtés, 
mint kizárólagos fűtési forrás (elsődleges 
fűtés). Azonban, ha az aljzat szigetelés nem 
elégséges, idősebb, rosszul szigetelt házak 
esetében, lehetséges a hagyományos fűtési 
rendszert például falfűtéssel kiegészíteni. 
Kérdezze bátran viszonteladóinkat a 
lehetőségekről!

Padlófűtés

Mennyezetfűtési rendszerünk könnyen 
telepíthető és jól használható irodákban, 
bemutatótermekben, kiállításokon és 
mindenhol, ahol a helyiség belső kialakítása 
„láthatatlan” fűtési megoldást követel. A 
beépített konzol segítségével a fűtőpanel 
bármilyen mennyezet típusra felszerelhető.

Mennyezetfűtés

A MAGNUM Look tükörfűtő fólia garancia 
a tiszta, páramentes tükörre! Többé 
nem szükséges a tükröt törölgetnie 
ha borotválkozni, esetleg sminkelni 
szeretne egy jóleső, forróvizes zuhanyzás 
után. A MAGNUM Look tükörfűtő fólia a 
fürdőszoba tükör világításra csatlakoztatva, 
a villanykapcsoló felkapcsolásával együtt 
aktiválódik.

Tükörfűtés

Tipp: 

Hozzon létre 

plusz helyet a 

szobában, a fűtési 

rendszer falba való 

építésével.rendszer falba való 

Tipp: 

Csatlakoztassa 

a tükörfűtő fóliá
t a 

fürdőszobai világítás 

áramkörébe, így energiát 

takaríthat meg!áramkörébe, így energiát 

takaríthat meg!
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MAGNUM MAT (4 mm)
Elektromos fűtőszőnyeg. Ideális fürdőszobák 
felújításához de falfűtésként is használható.

MAGNUM TubeMat (9 mm)
Ideális fürdőszoba felújításhoz. Meglévő fűtési 
rendszerekhez is csatlakoztatható. 

MAGNUM SlimFit (12 mm)
Extra vékony vizes fűtési megoldás padlóba és 
falba! Tökéletes választás felújításokhoz.

MAGNUM Cable (7 mm)
Elektromos fűtőkábel. Ideális választás új aljzat 
kialakításakor.

MAGNUM Tracker (30-40 mm)
Vizes padlófűtési rendszer. Ideális választás új 
építéshez.

MAGNUM Castelated (20-40 mm)
Vizes padlófűtési rendszer, koronás kialakítású 
szerelő lapra telepítve. 

MAGNUM Foil (0,4 mm, 5 mm szigetelés nélkül)
Elektromos fűtőfólia. Extra vékony fűtési megoldás, 
fa burkolatok alá való telepítésre.

MAGNUM DryFloor (25 mm)
Vizes padlófűtési rendszer fa burkolatok 
alá való telepítésre.

= Elektromos rendszer

= Vizes rendszer
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PADLÓFŰTÉS. MINDEN ÉLETHELYZETRE.

Új építésekFelújítások Fa burkolatú padlók
A MAGNUM Mat, TubeMat és SlimFit 
rendszerek tökéletes választást jelentenek 
lakás vagy ház felújítások kivitelezéséhez. 
A SlimFit rendszer extra vékony, így alig 
foglal helyet az aljzaton, és elsődleges fűtési 
megoldásként is jól használható. 

A MAGNUM Cable, Tacker és Castelated 
rendszere ideális választás új épületek 
építésekor, közvetlenül az esztrichbe 
telepíthető. Az eredmény, hogy nagyobb 
tömeg kerül egyúttal felmelegítésre, és így 
nagyobb a fűtött padló hőtározó képessége is.

Fa burkolatok, parketták, és laminált padló 
alá is kínál a MAGNUM fűtési megoldást: az 
ultra-vékony (0,4 mm) elektromos fűtőfóliát, 
és a hővezető pro�llal kiegészített 25 mm-es 
vizes rendszer is tökéletes választás meleg 
burkolatok padlófűtéséhez.

Tipp:
 

A padlófűtés 
jóval hatékonyabb, 

megfelelően szigetelt 
aljzat esetén.
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Vezérlések vizes rendszerekhez:

MINDENKOR. TÖKÉLETES VEZÉRLÉS. 

A MAGNUM termékeket a folyamatosan 
változó európai igényekhez igazítottuk, 
mely olyan vezérlést igényel, ami egyszerre 
gyors, precíz és hatékony. Intelligens 
termosztátjaink nem csak, hogy abszolút 
megfelelnek a fentiekben leírt elvárásoknak, 
de a szükséges felfűtési idővel kalkulálva, az 
Ön által beállított időre biztosítják az elvárt 
hőmérsékletet. 

A legújabb fejlesztésű beltéri termosztátjaink 
egyedi igényekre szabható, precíz 
és optimális vezérlési beállításokat 
tesznek lehetővé. Termékkínálatunkban 
megtalálhatja az Ön igényeinek megfelelő 
termosztátot, az egyszerű, manuálistól, az 
intelligens vezérlésű, és érintőképernyős 
digitális óratermosztátig. 

A MAGNUM rendszerek könnyen 
csatlakoztathatók új, vagy már meglévő 
Okos Otthon rendszerekhez. A 25 év 
fejlesztői tapasztalatának köszönhetően, 
termosztátjaink ma a piac egyik 
legmegbízhatóbb berendezései.  

Intelligens vezérlés

MAGNUM S-Control
Manuális on/o� termosztát.

MAGNUM Z-wave Control
Digitális óratermosztát Z-Wave 
rendszerekhez.

MAGNUM X-treme Control
Érintőképernyős digitális óratermosztát.

Intelligens:

A termosztát 

előre kalkulál a 

felmelegítési idővel, 

hogy otthonában a 

beállított időre az 

elvárt hőmérséklet 

legyen.

Intelligens:

elvárt hőmérséklet 

legyen.

Vezérlések elektromos rendszerekhez:

MAGNUM W-Controlller
Központi vezérlő egység, zónás 
szabályzáshoz.

MAGNUM W-Thermostaat
Vezeték nélküli óratermosztát.

Felhasználóbarát program, fűtési rendszer 
zónánkénti beállítási lehetőségekkel.
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JÖVŐBE MUTATÓ. MINŐSÉGÉBEN ÉS KISZOLGÁLÁSÁBAN.

A biztonság, a megelőzés, és az 
állapot fenntarthatóság az a három 
kulcsszó, melyek igazolják a kültéri 
felületek hó- és jégmentesítési 
költségeinek indokoltságát, 
különösen meredek kapubejárók, 
kórházak, mentőállomások, vagy 
irodaépületek, parkolóházak feljárói 
esetében. A MAGNUM komplett 
kültéri fűtőrendszereinek (fűtőkábel 
vagy fűtőszőnyeg, érzékelők és kültéri 
termosztátok) köszönhetően, nem 
kell többé tartania a hideg, havas-
jeges téli körülményektől. Maximális 
biztonság és megbízhatóság, alacsony 
üzemeltetési és karbantartási költség 
mellett.

A MAGNUM Trace önszabályzó 
fűtőkábelek biztosítják a vízvezetékek, 
kerti csapok, ereszcsatornák 
fagymentesítését vagy fűtését. 

MAGNUM Outdoor Cable - kültéri fűtőkábel

MAGNUM Trace Gutter Heat - önszabályzó kültéri fűtőkábel MAGNUM Ideal - önszabályzó fagymentesítő fűtőkábel 

BIZTONSÁG. KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL.

A MAGNUM vizes padlófűtési rendszereit 
saját magunk gyártjuk és szereljük össze. 
Ennek köszönhetően a teljes gyártási 
folyamatot és minőség ellenőrzést kézben, 
ellenőrzése alatt tartjuk. Ezért vagyunk 
biztosak a termékeink minőségében.

Saját gyártásból

Az ázsiai és Finnország-beli 
gyártókapacitások mellett, a termékek 
többsége “Made in Holland” címkével 
kerül a piacra. A nyersanyagok jellemzően, 
licence alapján, meghatározott 
minőségben, külső gyártóktól származnak, 
de a termékek készre szerelése és a 
szigorú minőség ellenőrzése már kizárólag 
házon belül valósul meg. Az eredmény, a 
MAGNUM termékek hosszú élettartama és 
az akár élettartamra vonatkozó garanciális 
időtartama. (VDE, KEMA, FOMKO 
minősítés)

Made in Holland

További információkért, kérjük forduljon 
a helyi értékesítő partnerekhez, vagy 
keresse fel a www.magnumfutes.hu web 
oldalunkat!

MAGNUM Outdoor Mat - kültéri fűtőszőnyeg

További információra 
van szüksége?
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A MAGNUM termékek kizárólagos 
magyarországi importőre:
BIOKOPRI Kft.
6500 Baja, Mártonszállási út 10.
Tel  +36 79 320-058
Email  info@biokopri.hu 
Web  www.magnumfutes.hu  
 www.biokopri.hu

MAGNUM Heating B.V. - A kiadványban szereplő esetleges elírási vagy nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk.  A kiadványban szereplő adatok és képek felhasználásának joga a MAGNUM Heating B.V. 
engedélye nélkül nem lehetséges. 

Az ön szakértője:

v0116

Gyártó:
C&F Technics
Slabbecoornweg 41
4691RZ Tholen




