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Miért a Warmset fűtési technológia?

ALACSONY BERUHÁZÁSI KÖLTSÉG

Rólunk

A dinamikus és innovatív Warmset vállalat 
2012-ben alakult azzal a céllal, hogy új megol-
dást kínáljon az elektromos fűtési rendszerek 
területén. Egyedülálló technológiája, szaba-
dalmaztatott és számos alkalmazási területe 
több, érintett piacra juttatta el a vállalatot. 
Célja az volt, hogy kapcsolatot kiépítve, és az 
igényeket felmérve a végfelhasználókkal, 
innovatív és komfortos megoldásokat kínáljon 
számukra.

A Globál Sport Kft. folyamatosan keresi az 
innovációs lehetőségeket. A Warmset fűtés-
technológiai rendszer is egy olyan innováció, 
amely egyedi és azonnali megoldást kínál a 
vásárlóknak. A Globál Sport Kft. rendszerek-
ben gondolkodik, így repertoárunk egyik meg-
határozó területe a Warmset által kínált fűtési 
megoldások.

 
 
 

 
 

FORGALMAZÓ ADATAI

Az elektromos fűtés esetében a beruházási költség 
jellemzően alacsonyabb, mint bármilyen más fűtési 
megoldásé, hiszen nincs szükség gáztervre, kémény 
kialakítására, kazánházra, stb.

RÖVID FELFŰTÉSI IDŐ
Nincs szükség órákra, ahhoz, hogy a padló felmele-
gedjen, és elkerüli a túlfűtésből adódó költségeket.

ERŐS, HOSSZANTARTÓ, 
KARBANTARTÁSMENTES
A Warmset technológia telepítése gyors és egyszerű, 
alkatrészei garantálják a kiváló teljesítményt és a 
hosszú élettartamot.

MINDEN FELÜLETHEZ ALKALMAS RENDSZEREK
Kültér, beltér, továbbá hideg és melegburkolat, vagy 
akár élőfű alá is telepíthető rendszer.

MEGELŐZI A „LEBEGŐ POR”, BAKTÉRIUM
ÉS ALLERGIA KIALAKULÁSÁT
Csökkenti a páralecsapódások kialakulását a padló-
felületeken, így megelőzve a baktériumok és porat-
kák megtelepedését.

AUTOMATIZÁLT RENDSZER
A Warmset rendszer automatikusan vezérelhető, 
akár távolról is, okostelefonnal, táblagéppel és 
számítógépes alkalmazásokkal egyaránt.

A Warmset elektromos padlófűtése egyedülálló 
technológiával rendelkezik, amely biztosítja a 
legjobb hőelosztást a körfűtési kábelrendszerek 
között. Lapos formájának köszönhetően, amely 
nagyon nagy hőleadó felületet biztosít, valamint a 
fűtőelemek közötti kis távolságnak köszönhetően a 
Warmset technológiája kevesebb energiát igényel 
a rendszer működéséhez, így áramot takarít 
meg.

Ennek a fűtési rendszernek a sajátossága a War-
mset által szabadalmaztatott többrétegű laminált 
fűtőkábel. Erős és ellenálló, praktikus, kevésbé 
valószínű, hogy megsérül a telepítési folyamat 
során, és nem igényel további karbantartást.

Globál Sport Kft. 

Termékértékesítő:   Aranyos József
Elérhetőség:   +36 70 670 1887
Email:   sales@globalsport.hu
4030 Debrecen, Tömös utca 17.



Gold Fűtőszőnyeg Black Fűtőszőnyeg Aluminum

A Warmset Aluminium Gold és Aluminium Black 
termékei ugyanazon az alaptechnológián alapulnak, 
mint az üvegszálas hálóval ellátott termékek, csak ezek, 
alumínium külső borítással rendelkeznek, amelyet 
kifejezetten a szárazon fektetett padlófűtéshez 
terveztek.
Ezt a terméket nem lehet cementesztrichbe beépíteni 
vagy ragasztóval lefedni, ez a technológia kifejezetten a 
szárazon fektetett parkettához, laminált fapadlóhoz, 
úszópadlóhoz, vinylpadlóhoz vagy szőnyeghez a 
legmegfelelőbb választás. Ezek a burkolati anyagok a 
Warmset technológiával közvetlenül érintkezve telepít-
hetőek, amely így garantálja a rendszer teljes és gyors 
működését, valamint a hő egyenletes eloszlását.
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GOLD FŰTŐSZŐNYEG BLACK FŰTŐSZŐNYEG

BLACK 
POLIPROPILÉN FŰTÉS

GOLD & BLACK
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FALI FŰTŐPANELGOLD & BLACK
FŰTŐKÁBEL

MUNKAÁLLOMÁS
FŰTŐRÁMPA

NAPELEM PANEL 
FŰTÉS

Aluköpenyes fűtőszőnyeg

A Warmset Black technológiája polipropilén külső 
borítással rendelkezik. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, 
hogy a termék széles körben felhasználható legyen, 
így alkalmassá teszi mind otthonok, raktárak, üveghá-
zak, mezőgazdasági területek és sportpályák fűtésére.

Az üvegszálas háló - amelyre a Warmset többrétegű 
laminált fűtőkábele van rögzítve - a kényelmes fektetés 
érdekében tekercsben van összegyűjtve. Az üvegszá-
las háló az esztrichek és ragasztók stabilizásálására is 
szolgál, megelőzve a töréseket és repedéseket. 
A BLACK fűtőszőnyeg otthonok és ipari raktárak bel- és 
kültéri padlójára, de akár füves pázsit alá is beszerelhe-
tő.

Telepítés:

Melegburkolat (parketta, vinyl, laminált, stb)

Aljzat

A Warmset Gold technológiája arany színű poliimid 
filmbevonattal rendelkezik, amely magas hőleadó 
tulajdonságokkal, és a vegyi anyagokkal szembeni 
kiváló ellenálló képességgel bír. Ezek a figyelemre 
méltó jellemzők teszik lehetővé a Warmset számára, 
hogy ezt a terméket exkluzív élettartam garanciával 
kínálja.
Az üvegszálas hálónak köszönhetően - amelyre a 
Warmset többrétegű laminált fűtőkábel van felhelyezve 
- ez a fűtési rendszer alkalmas cementbe vagy 
önterülő esztrichbe történő beágyazásra, akár külté-
ren is. Mivel nem túl vastag (3 mm), így közvetlenül 
csemperagasztóba rakható kerámia, vagy természe-
tes kő esetén, vagy fa padló esetén ragasztóba.

Telepítés: Telepítés:

Aljzat

Hideg/meleg burkolat
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