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FOR BARE FEET

Gyvenkite patogiai su
Prabanga pagal Jūsų biudžetą
Įprastos šildymo sistemos sukuria netolygiai paskirstytą
šilumą, kuri aukščiausią temperatūrą linkusi koncentruoti
tiesiai ties lubomis.
Tai reiškia, kad jūs negalėsite pasimėgauti didžiąja šilumos
dalimi, o galiausiai jūs mokėsite už prarandamą energiją.
Tačiau DEVI grindų šildymas panaudoja gamtos dėsnį ir
leidžia šilumai tolygiai kilti nuo grindų. Rezultate sukuriama
maloni ir patogi šiluma be skersvėjų, sugadinančių namų
komfortą. Jūs jausite puikią šilumą, sklindančią apie jūsų
kojas, maloniai šildančią kūną ir šiek tiek vėsesnę galvos
aukštyje. Tai geriausias šiluminės energijos panaudojimas.

Pasijuskite laisvai –atsisveikinkite
su šaltomis pėdomis
Suteikite jūsų pėdoms aukščiausio lygio malonumą ir
patirtį, – prabangą vaikščioti po visus namus, neatšąlant
kojų. Džiaukitės šiltomis pėdomis 365 dienas per metus,
įsirengus elektrinį grindų šildymą su DEVI.

DEVI elektrinis grindų šildymas – tai paprastas ir rentabilus
sprendimas, leidžiantis jūsų basoms kojoms ignoruoti bet
kokį orą lauke.
Daugiau nebus jokių šaltų grindų, nereiks storų vilnonių
kojinių, vietą užimančių radiatorių, tiesiog jūsų kojos tegul
džiaugiasi atvira patalpa.

Ploni Devimat™ šildymo kilimėliai
užims tik tris milimetrus, o tai reiškia,
kad grindys paaukštės
ne daugiau kaip 8–10 mm
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Devimat DEVI grindų šildymu
DEVI grindų šildymas
Devimat™ šildymo kilimėliai yra montuojami tiesiog
po grindų plytelėmis, užtikrinančiomis, kad šiluma bus
spinduliuojama visame paviršiuje. Tai jums suteiks pilną
komfortą, visiškai neprarandant energijos.

Patirties dešimtmečiai
DEVI buvo įkurta Danijoje 1942 metais ir dešimtmečius
gamino kabelius ir termostatus, skirtus elektriniam grindų
šildymui. Ši patirtis, mūsų noras įdiegti naujoves ir atitikimas
visiems galiojantiems ES standartams, garantuoja, kad mes
siūlome tik pačios geriausios kokybės ir saugius gaminius.

Ypač plona konstrukcija daro
gyvenimą patogesniu
Devimat™ kabelių nebūna storesnių už 3 mm, o tai reiškia,
kad jūs lengvai pritaikysite grindų šildymą, neišardant visų
grindų. Prieš paklojant ant viršaus pasirinktą grindų dangą,
paprasčiausiai ištieskite Devimat™ ant jau esamų grindų ar
sluoksnio, esančio po grindimis.
Devimat™ paaukštins grindis tik 8-10 mm, įskaitant ir naujas
plyteles, taigi jums nereikės spręsti problemų, pertvarkant
visų grindų aukštį arba keisti duris.

Tobulas pasirinkimas
Jūsų gerovei
Aukštos kokybės kilimėlis bei visa eilė galingų elektros
reguliatorių padaro DEVI grindų šildymą puikia pasirinktimi, jei komfortas jums reiškia vaikščiojimą ant patogių,
šiltų grindų.
Sujunkite jūsų Devimat™ su pažangiais Devireg™ termostatais ir
galėsite tiksliai reguliuoti tiek grindų, tiek kambario temperatūrą.

Devimat™ + Devireg™
reiškia pilnutinę vertę

Devimat™ kaip pilnai dengianti grindis, įžeminta aliuminio
apdanga bus ne tik išmintingas sprendimas, bet taip pat ji
bus 100% saugi, naudojant drėgnose zonose, pvz. virtuvėje
ar vonioje. Dėl visapusiškos techninės paramos ir suteikiamos
dešimties metų gamintojo garantijos grindinis šildymas tampa unikalia šildymo sistema dabartinėje rinkoje.

Devireg™ termostatai yra sukurti taip, kad jūs būtumėte
tikri, kad galite pilnai reguliuoti visos patalpos temperatūrą.
Devireg™ įranga vieningame derinyje su Devimat™ garantuos, kad pas jus bus sudarytos pačios komfortiškiausios
vidaus sąlygos, apie kurias anksčiau jūs tik svajojote.
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Sumontuokite naująjį Devimat™
paprastai, tik per 6 žingsnius
Devimat™ klojimas bus iš tiesų paprastas, jei jūs pasirinksite pats tai padaryti. Tačiau žinokite, kad elektros jungtis privalo sujungti profesionalus elektrikas.

Čia žingsnis po žingsnio aprašomas darbo procesas, kad
dirbti jums būtų kiek galima lengviau.
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Pasiekus pakloto eigos galą, paprasčiausiai nukirpkite tinklelį,
pasukite paklotą ir dėkite antrąjį gabalą šalia pirmojo. Raudonojo šildymo
kabelio nukirpti NEGALIMA. Paklotą
galite pataisyti 3–5 kartus, kol jūs neprispausite pakloto prie grindų. Jei gautas
rezultatas jus tenkina, prispauskite paklotą prie grindų. Dabar Devimat™ tvirtai prikibs prie paviršiaus.
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Darbą pradėkite, išmatuojant
plotą, kuriame klosite grindų
šildymą. Tokiu būdu jus nuspręsite,
kokio Devimat™ pakuotės dydžio jums
reikės, kuri bus šiek tiek mažesnė nei
išmatuotasis grindų plotas.

Tada grindyse ir sienoje išpjaukite
10 mm pločio griovelį, skirtą
grindų jutikliui ir vamzdeliui. Jei reiks,
vamzdelis leis lengvai išimti grindų
jutiklį. Priklijuokite vamzdelio apvalką
su grindų jutikliu į padarytą kanalą ir
užsandarinkite vamzdelio galą izoliacine vamzdžių juosta.

Prieš paklojant savaime prilimpantį
paklotą, esamos grindys turi būti
švarios ir sausos, o, jei reikia, ir nugruntuotos. Kai tik patikrinsite paklotą, jį galite išvynioti ir pakloti ant grindų.

10 metų garantija
Devimat™ pristatomas su visapusiška
10 metų garantiją, kuri apima ne tik gaminį,
bet ir bet kurias vėlesnes išlaidas, kurios
galėtų per laiką susidaryti.
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Padenkite prisitaikančiu, klijuojančiu plyteles, savaime išsilyginančiu mišiniu vienu sluoksniu ir leiskite jam išdžiūti prieš plytelių klojimą
arba klokite mišinį ir plyteles vienu
metu. Visada reikia naudoti išsilyginantį klijuojantį mišinį ir cemento
skiedinį.

Uždėkite naujas plyteles ant
klijuojančio mišinio. Sujunkite
plyteles ir leiskite grindims dvi savaites
džiūti, prieš įjungiant šildymą.

