
MUOVITECH-LATTIALÄMMITYKSEN 
TUNNET ORANSSISTA VÄRISTÄ

ME TUOMME 
LÄMMÖN KOTIISI
MuoviTech-lattialämmitys on moderni, mukava 
ja taloudellinen tapa lämmittää kotisi.

AINA OIKEA LÄMPÖTILA – JOKA HUONEESSA 
MuoviTech-lattialämmitys käyttää elektronisia termostaatteja 
mekaanisten sijaan. Mikroprosessoriohjattu termostaatti reagoi 
jo asteen kymmenysosien muutoksiin huonelämpötilassa, joten 
lämmönsäätö on tarkkaa. Äänetön termostaatti kontrolloi 
kiertoveden virtausta jatkuvasti ja pitää huoneen lämpötilan 
tasaisena. Toimitamme myös tarvittavat varusteet, kuten asen-
nuskaapit, toimilaitteet, putket ja kiinnikkeet. MuoviTech-
asiantuntija auttaa sinua valitsemaan sinulle sopivimmat 
ratkaisut ja komponentit. Tehdään yhdessä lämmin koti.

TOIMIVA RATKAISU - TAKUULLA
KOKONAISUUS RATKAISEE
Emme toimita vain putkia ja termostaatteja, vaan kattavan 
MuoviTech-lattialämmitysjärjestelmän. Saat kokonaisuu-
den, joka sisältää asiakaskohtaisen suunnittelun, ohjatun 
asennuksen sekä järjestelmän testauksen. Laadukkaista 
MuoviTech-osista ja huolellisesti dokumentoituna. Näin 
voimme taata lattialämmityksesi toimivuuden vuosiksi 
eteenpäin. 

SINULLE TEHTY LATTIALÄMMITYS
Suunnittelijoillamme on käytössään uusimmat työkalut ja 
pitkä tietotaito lattialämmitysjärjestelmien suunnittelusta. 
Ota yhteyttä, niin saat kotiisi yksilöllisen lattialämmityksen, 
joka vastaa toiveitasi ja tarpeitasi. Takuulla.

AB MUOVITECH FINLAND OY Metallitie 2-4, 23100 Mynämäki 
PUH. 020 7280 580, FAX 020 7280 581
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MuoviTech-lattialämmitys on luotettava valinta. 
Annamme lattialämmityksellemme 10 vuoden 
toimintatakuun ja lattialämmitysputkillemme 
jopa 40 vuoden materiaalitakuun. Jos putkesta 
löytyy valmistus- tai materiaalivirhe, toimi-
tamme veloituksetta uuden putken tilalle. 
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MUOVITECH-LATTIALÄMMITYS ON 
MODERNI, MUKAVA JA TALOUDELLINEN             
TAPA LÄMMITTÄÄ KOTISI

HYVÄSTI PATTERIT,
TERVETULOA VALINNANVAPAUS

Lattialämmityksen putkitustiheys vaihtelee 75–300 mm välillä tilojen mukaan. 
Lisäksi huoneiden reunoilla lämmöntarve on suurempi kuin keskellä, joten ne 
putkitetaan tiheämmin.

MuoviTech-jakotukeissa on läpinäkyvät virtausmittarit, joten virtaamaa on helppo säätää tarkasti.

TEKNIIKKA KUNNOSSA

LAADUN TUNNET ORANSSISTA VÄRISTÄ
MuoviTech-lattialämmitys on tehty korkealaatuisista 
komponenteista. Lämmitysputkisto kootaan oranssista 
viisikerrosputkesta, joka kestää lähes 100°C jatkuvia 
lämpötiloja. Kun kiertoveden lämpötila jää kovassakin 
käytössä yleensä alle 35°C, voimme huoletta antaa 
lattialämmityksellesi jopa 40 vuoden materiaalitakuun.

VIISI KERROSTA VARMUUTTA
Kestävä Muovitech-lattialämmitysputkisto on helläva-
rainen lämmönlähteellesi. Viisikerroksisessa kompo-
siittiputkessa on diffuusiosuoja, joka estää kiertoveden 
hapettumisen ja suojaa lämmönlähdettä korroosiolta. 
Putki valmistetaan suulakepuristamalla kaikki kerrokset 
yhdessä työvaiheessa, joten sen rakenne on tiukka ja 
tasalaatuinen.

TASAINEN JA TARKKA LÄMMÖNJAKO
MuoviTech-jakotukki toimitetaan määrämittaisena, 
joten siinä ei ole virtausta heikentäviä ylimääräisiä 
liitoksia. Tämä ja sileät sisäseinämät mahdollistavat 
optimaalisen kokonaisvirtaaman ilman painehävi-
öitä. Läpinäkyvät virtausmittarit ja tarkat säätöventti-
ilit tekevät käytöstä helppoa. Voit mm. esisäätää 
huoneiden lämpötilat piirikohtaisesti.

VIISIKERROKSINEN MUOVITECHLATTIALÄMMI-
TYSPUTKISTO KESTÄÄ VUOSIKYMMENIÄ.

Jakotukin 
linjasäätöventtiili

Piirin 
sulkuventtiili

Jakotukin
sulkuventtiili

Viisikerroksinen 
MuoviTech-
lämmitysputki

Täyttö-, tyhjennysja 
ilmaushana

Piirin säätöventtiili

Läpinäkyvä 
virtausmittari

Diffuusiosuoja
Liima

PE-RT

Liima

VALITSE SOPIVIN ENERGIANLÄHDE
Vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän voi liittää 
kaikenlaisiin lämmönlähteisiin. Voit myös käyttää 
useampaa energiamuotoa tai vaihtaa lämmönlähteen 
jälkikäteen. MuoviTech-lattialämmitys sopii käytettä-
väksi myös maalämmön kanssa. Siksi se on erinomai-
nen valinta myös passiivi- ja matalaenergiataloihin.

TULE KÄYMÄÄN JA SUUNNITTELE YKSILÖLLI-
NEN LÄMMITYSRATKAISUSI YHDESSÄ 
MUOVITECH-ASIANTUNTIJAMME KANSSA.

Tasaista ja vedotonta lämpöä tuottava MuoviTech-
lattialämmitys on energiataloudellinen valinta uudis- ja 
saneerauskohteisiin. Voit suunnitella kotisi sisustuksen 
vapaasti ilman häiritseviä lämpöpattereita ja -putkia. 
Moderni vesikiertoinen lattialämmitys on energiaratka-
isuista riippumaton, joten se ei rajoita lämmitysvalin-
taasi.

TINGI KUSTANNUKSISTA, ÄLÄ MUKAVUUDESTA
Lattialämmityksen lämmönjakauma on tasainen ja 
lämmönjako hallittu. Tämä mahdollistaa sisälämpötilan 
tiputtamisen muutamalla asteella perinteisiin lämmi-
tysjärjestelmiin verrattuna. Energiapihi MuoviTech-
lattialämmitys lämmittää aina oikeita tiloja oikealla 
teholla. Säästö tuntuu kukkarossa, ei asumismukavuu-
dessa.

Putkikoko  Käyttökohde

12 mm Kipsilevyrakenteinen lattia

14 mm Betoni/kipsilevyrakenteinen lattia

16 mm Betonilattiat esim. pientaloissa

20 mm Suuremmat kohteet esim. teollisuustilat   
 ja pihalämmitykset

MUOVITECH-LATTIALÄMMITYKSEN TUNNET ORANSSISTA VÄRISTÄ
Olemme suunnitelleet MuoviTech-komponentit siten, että voit rakentaa parhaan 
mahdollisen lämmitysjärjestelmän, jonka jokainen osa toimii varmasti, 
tehokkaasti ja luotettavasti. Sinun eduksesi.

MUOVITECH-PUTKET
MuoviTechin oranssit monikerrosputket on tehty kestämään 
jopa 100°C hetkellisiä lämpötiloja. Kiertoveden tyypillinen 
lämpötila on n. 35°C. Putkilla on 40 vuoden materiaalitakuu.

MUOVI TECH-JAKOTUKIT 
MuoviTech-jakotukit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, 
joka kestää hyvin korroosiota. Säätöventtiileissä on läpinäkyvät 
virtausmittarit. 

OMINAISUUDET 
• Helppokäyttöiset säätöventtiilit • Selkeät virtausmittarit 
• Piirikohtainen säätö • Standardoidut liittimet lisävarusteille 
• Toimitus määrämittaisena • Vaihdettava kätisyys 

MUOVI TECH-ASENNUSTARVIKKEET 
• Liittimet • Reunanauhat • Asennuskaapit • Liitosputket

MUOVITECH – PARAS MAASSA
MuoviTech on yksi Euroopan suurista 
lämpöenergian keruujärjestelmien 
valmistajista. Meiltä saat maalämmön 
keruujärjestelmät sekä nyt myös 
lattialämmitysratkaisut. Me tuomme 
lämmön kotiisi.

JAKOTUKKI ON KOTISI UUSI KESKIPISTE
Korroosionkestävästä RST:stä valmistettu MuoviTech-
jakotukki on lattialämmitysjärjestelmän sydän. Se 
asennetaan mahdollisimman keskelle rakennusta, jotta 
matka eri huoneisiin olisi lyhyt. Asennus voidaan tehdä 
asennuskaappiin tai suoraan seinälle. Jakotukissa on 
standardoidut liittimet lisävarusteille ja sen kätisyys on 
valittavissa tilan ja tarpeen mukaan.

MITTATILAUSTEKNIIKKAA JUURI SINULLE
MuoviTech-lattialämmitys suunnitellaan aina 
asiakaskohtaisesti. Saat siis juuri sinun tarpeisiisi 
sopivan lattialämmityksen, joka huomioi talosi erityis-
piirteet. Lämpöputkitus on esimerkiksi tiheämpää 
suurten ikkunoiden kohdalla ja ulkoseinien vieressä.  
teisessä ja muissa viileämmissä tiloissa taas käytetään 
harvempaa putkitusväliä. MuoviTech-lämpöputkituksen 
voi asentaa tiheimmillään jopa 75 mm jaolla.


