Ελληνικό
προϊόν

Ενδοδαπέδια θέρμανση
ξηράς δόμησης & χαμηλού ύψους

Kamfloor... το μέλλον στη θέρμανση
Kamfloor ένα πρωτοποριακό σύστημα μορφόπλακας για ενδοδαπέδια θέρμανση
ξηράς δόμησης με βάση το μπετόν υψηλής πυκνότητας και μεγάλης αγωγιμότητας.
Σκοπός του συστήματος να παρέχει οικονομία, ασφάλεια, απόδοση και καλύτερη
ποιότητα ζωής.

ζεσταθείτε
απλά...

...κινηθείτε
ελεύθερα

Kamfloor

ενδοδαπέδιο σύστημα

εξισωτική στρώση µπετόν

Βασικά χαρακτηριστικά Kamfloor
Γρήγορη μετάδοση θερμότητας

Χαμηλό ύψος 35mm
μαζί με την μόνωση

Ολοκλήρωση δαπέδου σε σύντομο χρόνο από την έναρξη των
εργασιών

Αντοχή σε μεγάλες πιέσεις

Πλεονεκτήματα
Το βασικό πλεονέκτημα του συστήματος
είναι η μορφόπλακα Kamfloor η οποία
αποτελείται από τσιμέντο υψηλής αντοχής,
άμμο και λατομικό υλικό οπλισμένα με
ίνες πολυπροπυλενίου, μονωμένα με εξηλασμένη πολυστερίνη XPS δίνοντας μας
ένα προϊόν με μεγάλη θερμοαγωγιμότητα
και μηδενικές απώλειες.

Σύστημα με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας που δεν
εξαρτάται από άλλο παράγοντα
έχοντας άμμεση και σταθερή
μετάδοση θερμότητας.

Κερδίστε ύψος
με το σύστημα Kamfloor να καταλαμβάνει 3,5 cm και μαζί με το κεραμικό πλακάκι 5
cm τοποθετείται πλέον και σε χώρους με χαμηλή οροφή.

Ιδανικό για:
νέες κατοικίες, ανακαινίσεις,
ξενοδοχεία, γραφεία, καταστήματα, εξοχικά κλπ.

και λειτουργία ON/OFF

Κερδίστε χώρο
τοποθετώντας ενδοδαπέδια θέρμανση
Kamfloor. Διαμορφώστε την αισθητική του σπιτιού σας χωρίς περιορισμούς από θερμαντικά σωματα.

Κερδίστε χρόνο στην θέρμανση
με το σύστημα Kamfloor επιτυγχάνουμε άμμεση μετάδοση της θερμότητας στο χώρο γρηγορότερα και
από τα κλασικά σώματα.

CONSTRUCTION

Μικρότερο χρόνο και κόστος κατασκευής
δεν χρειάζεται ρήψη θερμομπετόν που να απαιτεί ξήρανση ημερών
Χαμηλό φορτίο βάρους KAMFLOOR (περίπου 30κιλά/τ.μ.
έναντι της κλασικής ενδοδαπέδιας περίπου 90κιλά/τ.μ.)
Κερδίστε χρήματα
έχοντας μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας από την κλασική ενδοδαπέδια εξαλείφοντας το φαινόμενο της αδράνειας.
Συνδυασμός όλων των πηγών ενέργειας
πετρέλαιο, αέριο, ξύλο, πέλλετ, αντλία θερμότητας, γεωθερμία, ηλιοθερμία κλπ.

SAVE ENERGY
SAVE MONEY
USE THE

Πλάκες ενδοδαπέδιας θέρμανσης 60x60 cm

κατοχυρωμένο
προϊόν

Semi-circular concrete panel

Circular concrete panel

Horizontal concrete panel

Concrete panel of six circuits left

Concrete panel of six circuits right

Concrete panel of ten circuits

Προσδιορισμός θερμικής συμπεριφοράς πλακών ενδοδαπεδιας θερμανσης
Μεταβολή μέγιστης θερμοκρασίας του κεραμικού πλακιδίου στο χρόνο,
για τις τρείς περιπτώσεις θερμοκρασίας εισαγωγής νερού.
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Οι μετρήσεις της
μορφόπλακας

πραγματοποιήθηκαν στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
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Αντοχή σε συμπίεση

με κεραμικό πλακάκι 5,25 KN σε επιφάνεια 250 χ 250 mm (0,83 MPa)

Αντοχή σε κάμψη 3 σημείων
• 5,48 KN σε άνοιγμα 440 mm (3.41 MPa) Horizontal concrete panel.
• 5,01 KN σε ανοιγμα 440 mm (3,12 MPa) Circular concrete panel
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Μελέτη και σχεδιασμός με 3D απεικόνιση

Απλή και εύκολη τοποθέτηση του ενδοδαπέδιου συστήματος Kamfloor
Βήματα τοποθέτησης:
Προετοιμασία και καθαρισμός δαπέδου

Τοποθέτηση περιμετρικής ταινίας και μορφόπλακας

Τοποθέτηση σωλήνα και έλεγχος στεγανότητας
σε υψηλή πίεση

Τοποθέτηση πλακιδίων (Laminate, ξύλου, μαρμάρου,
γρανίτη, μοκέτας κ.λ.) δαπέδου την επόμενη ημέρα

Η πρώτη καταγεγραμμένη ενδοδαπέδια θέρμανση 1900 π.χ.
Στα βασιλικά δωμάτια της Κνωσού, κάτω από το δάπεδο, υπήρχαν σωλήνες, μέσα από τις οποίες περνούσε
ζεστό νερό και ζέσταινε τους χώρους. Την πανάρχαια πόλη ξέθαψε το 1900 ο Αγγλος Sir Άρθουρ Έβανς.

Το σύστημα Kamfloor παράγεται στην Ελλάδα. Είναι θέμα τιμής!!!

Τέρμα Μακρυγιάννη - Έυοσμος - Θεσσαλονικη
Τηλ.: 2310 684 607 - Fax: 2310 684 605

www.kamfloor.com - info@kamfloor.com

