Aquecimento de azulejos e casas de banho por:

Piso de pedra e de azulejo
O piso de azulejo e pedra é um recurso
arquitetural que
pode ser utilizado numa
variedade de ambientes sem que se tenha que
preocupar com restrições de água, manchas, e
design.
No entanto, pode tornar-se muito frio no
Inverno, o que pode ser um choque para os
seus dedos dos pés logo pela manhã.
O inverso da situação, é que nós podemos
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providenciar-lhe o conforto necessário aos seus pés,
que lhe vai fazer lembrar uma bela manhã de verão.
Uma das nossas maiores satisfações é desenvolver
produtos, não apenas práticos, mas que também
permitam uma bonita decoração sem obstáculos,
concedendo-lhe a afetuosidade e o conforto necessário
para a experiência inspiradora que um piso de azulejo
lhe deve oferecer.

Uma vez que você tenha aguçado o apetite ao ver estas
páginas e deseje uma futura panorâmica das opções
disponíveis, visite a nossa página, para uma gama
completa dos nossos produtos e soluções..
Nós esperamos que goste das nossas ideias,
expressas nestas páginas, tanto quanto a nós,
nos deu prazer cria-las.
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A casa de banho...
... pode ser um espaço difícil de harmonizar,
visto que muitas vezes é vista como um “não
quarto”, uma divisão que não tem muito em
comum com o resto da casa que você decorou.
Com isto em mente, desenvolvemos alguns
elementos chave para esta área subvalorizada, com
a firme crença, de que, pode ser tão excitante,
confortável e pessoal como outros espaços.
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A cozinha...
... é uma intercessão por onde passa a vida em
casa. Que consiga aguentar a luta e confusão
da vida é um dado adquirido, mas, para ser
confortável e prática ao mesmo tempo, requer
alguma imaginação e inspiração.
Nós idealizámos as cozinhas, com a ideia de
que formam, o ponto focal da casa.
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O conceito…
Mantém os espelhos
LIVRES DE VAPOR
numa maneira
FÁCIL e SEGURA

FÁCIL de manusear

Sem partículas de pó a moveremse no ar, o sistema é HIGIÉNICO e
SAUDÁVEL
O aquecimento elétrico do piso,
concede-lhe LIBERDADE DE
ESCOLHA, para decorar como
desejar

O CALOR emitido pelo piso, aumenta
significativamente os níveis de
CONFORTO
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Envolva-se numa toalha
AQUECIDA e SECA

SOFISTICAÇÃO e
REQUINTES são preservados

O isolamento do piso, aumenta significativamente
as POUPANÇAS nas contas elétricas
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Esteiras aquecidas a eletricidade…

As nossas esteiras aquecidas a eletricidade,
são únicas na indústria. Com um duplo
revestimento, feito de um avançado Fluoro polímero
(ETFE), oferece-lhe uma longa vida de
funcionamento, dando-lhe paz de espírito…

TM
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Para maior comodidade, as esteiras de
aquecimento, são ultrafinas (1,8mm) e pegam-se
ao chão, tornando a sua instalação um processo
simples..

Isolamento de piso...

Ao usar o isolamento térmico com
aquecimento de piso elétrico, reduz,
significativamente o tempo de aquecimento
e os custos.
As placas de isolamento Warmup são feitas de
poliestireno extrudido, com uma face de malha de
fibra de vidro incorporado em uma argamassa de
cimento de polímero fina em ambos os lados.
O sistema de piso radiante pode ser instalado
diretamente em cima das placas de isolamento,
visto que a capa das placas poderá espalhar a
energia térmica do sistema, evitando assim um
sobreaquecimento.
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Termostato 4iE WIFI inteligente…
Escolher o correto sistema de controlo, é
crucial, para assegurar que o seu sistema
de aquecimento, funciona da melhor
maneira possível, fácil e eficientemente.
Para lhe fornecer a melhor solução de
aquecimento, a Warmup oferece uma larga
gama De controladores de temperatura,
desde simples termostatos programáveis,
aos últimos termostatos programáveis
remotamente..
Controlados desde o smartphone, tablet
ou computador, o termostato 4iETM Wi-Fi
inteligente aprende como usa o seu
aquecimento, e a maneira impar como a
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sua casa reage. Ele sugere automaticamente maneiras de poupar energia, como
por exemplo, a temperatura que deverá
definir quando não está em casa, e quando
deverá desligar o aquecimento mais cedo.
As formas inteligentes que o 4iETM
encontra para aquecer a sua casa mais
eficientemente, podem poupar-lhe até 20%
em média na sua conta da eletricidade.
O 4iETM está disponível em branco e
preto.

3iE Termostato Monitor de energia
O 3iE™ é um termostato, monitor de
energia, programável, o termostato que
oferece um controlo de energia preciso, e
uma capacidade de autoaprendizagem,
para saber quando ligar, para atingir a
temperatura desejada no horário
pretendido.

O monitor de energia permite aprender
rapidamente que energia providencia cada
nível de conforto e como adaptar para ir ao
encontro das suas necessidades.
O 3iE está disponível em 8 cores diferentes.
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Acessórios de casa de banho
Os espelhos são reveladores e iluminam todas as divisões,
incluindo a casa de banho. Espelhos embaciados numa
casa de banho, podem ser um desafio..
Os removedores de vapor dos espelhos, providenciam-lhe
o luxo de ter espelhos livres de humidade, um artigo
obrigatório para todas as casas de banho.

Depois de sair de um duche quente, numa manhã
fria, não há nada melhor que ser envolto por
uma toalha suave e aquecida. Pendure a sua toalha
húmida e ela secará novamente num instante.,
Deixando-a não só seca e aquecida, mas também
a cheirar a fresco.
A gama de toalheiros aquecidos, oferece funções
requintadas, combinadas com um desenho elegante.
Um conceito simples para um simples e
agradável dia-a-dia.
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about Warmup...

A Warmup é especialista em pisos de aquecimento elétrico
desde1994. Com uma presença global em mais de 60
países e mais de 2 milhões de sistemas vendidos, a
Warmup ganhou experiência e presença significativa a
nível internacional.

Britânica impulsionada pelo conhecimento e
pesquisa, produzindo produtos líderes mundiais
patenteados.
A Warmup tem tradição na qualidade e na inovação.
Nós atualizamos constantemente e adicionamos á nossa
gama para fornecer os melhores produtos.

A combinação de um fio de aquecimento com um
revestimento de fluor polímero (nos fios internos e no
recobrimento exterior protetor), o nosso termostato
4iE WiFi inteligente , o3iE termostato monitor de
energia, e o termostato digital de ritmo programável
são originais, patenteados, protegidos pro marca
registada, desenhados e propriedade da Warmup.
Nós começámos, e mantemo-nos como, uma empresa

Mandarin Hotel, Barcelona

Ao investir na investigação e pesquisa, a Warmup é
capaz de prever e reagir às próximas tendências e
desenvolvimentos tecnológicos da indústria.
Isto garante-lhe, um acesso rápido ás últimas inovações
no que toca a design de pavimentos aquecidos, eficiência
energética e redução de emissões de CO2.

.

MGM Grand, Macau

Martinhal Resort, Portugal
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T: 0845 345 2288
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