
Plošné sálavé systémy 
Gabotherm®



Tepelný komfort v obytných prostorech během celého roku  
neznamená jen optimální teplotu v létě i v zimě. Stejně důležité  
je zachování zdravého, hygienicky nezávadného prostředí při za-
chování nízkých provozních nákladů, nulových nákladů na údržbu  
a životnosti srovnatelné s životností stavby.
Tyto podmínky beze zbytku splňují sálavé systémy Gabotherm®, 
které dokážou nejen vytápět, ale i chladit.

Proč zvolit plošné sálavé  
systémy Gabotherm® 

Konvekce u otopného tělesa

Konvekce u podlahového vytápění

Gabotherm® nabízí vše, co od moderních sálavých  
systémů očekáváte

Příjemná atmosféra v domácnosti není jen o jejím vybavení, ale zejména o vnitř-
ním prostředí - jak se tam cítíme.
Pokud má vnitřní prostředí správné parametry, vyhýbají se nám různé zdravotní 
problémy - nachlazení nebo poruchy spánku, únava, ztráta koncentrace, snížení 
výkonnosti nebo bolesti hlavy. Důležitým faktem zůstává, že pro každou místnost 
je doporučená jiná teplota. 

Vnitřní prostředí v domácnosti nejvýrazněji ovlivňují 3 základní parametry:  
teplota vzduchu, vlhkost vzduchu a jeho proudění, tedy výměna vzduchu. 
Optimální teplota je 22 °C, optimální vlhkost od 40 do 60 % a intenzita výměny 
vzduchu 30 m3 za hodinu. Jak bylo řečeno, různě využívané prostory vyžadují 
odlišné teploty.

Doporučují se tyto hodnoty:

obývací pokoj teplota 20 - 22 °C a vlhkost 40 – 60 %

ložnice teplota 18 - 21 °C a vlhkost 40 – 60 %

kuchyně teplota 20 – 22 °C a vlhkost 40 – 60 %

koupelna teplota 20 - 24 °C a vlhkost 60 – 70 %

Co je konvekce při vytápění?
Jakýkoliv pohyb vzduchu přenáší prach a jiné nečistoty, které dráždí sliznice nebo 
způsobují alergie. To je běžné při vytápění topnými tělesy, která jsou provozována 
s vysokými teplotami topné vody. Velkými teplotními rozdíly se vytváří konvekční 
proudění vzduchu, které nadnáší drobné dráždivé částice. Topné systémy plošné-
ho vytápění s nízkými teplotami povrchu nabízejí lepší podmínky, protože jde  
o vytápění sáláním, a ne prouděním.

Hygiena při vytápění
Vytápění plochou s nízkými teplotami, které jsou blízko teplotám prostoru, zajiš-
ťuje výrazně lepší hygienické podmínky. Mírně temperovaný povrch nezpůsobuje 
výrazné konvekční proudění vzduchu, na rovnoměrně zahřátém povrchu se  
netvoří žádná vlhká místa ani plísně.

Komfort a spotřeba energie rozhodují
Systémy plošného vytápění prostorů zajišťují nejen komfort všem uživatelům,  
ale jejich provozní náklady jsou o poznání nižší oproti vytápění otopnými tělesy. 

Žádný rušivý element
Plošné vytápění je bezúdržbové a jelikož je ukryté pod povrchem, nijak neome-
zuje uživatele při vybavování jednotlivých místností. Interiér tak není ovlivněn 
žádným rušivým designovým prvkem.

Vytápění plochou 
Aby se v objektu dosáhlo pocitu tepelného komfortu, musí být splně-
ná celá řada podmínek. Vytápění plochou navržené jako podlahové 
nebo stěnové je přitom jednoduchý a efektivní způsob, jak tyto 
podmínky zajistit bez vynaložení velkých investic. Téměř ideální tep-
lotní profil zabraňuje nárůstu teplot v jednotlivých vrstvách prostoru 
a vede k nižší prostorové teplotě, aniž by se snížil komfort oproti 
vytápění otopnými tělesy.

Chlazení plochou
Systémy plošného chlazení lze v létě použít pro ochlazení povrchu, 
kdy je do potrubního rozvodu přiváděná studená voda. Chladit lze 
plochou podlahy i stěn, nejlepší variantou je ovšem chlazení  
stropem.
Mějme ale na paměti, že chlazení plochou dokáže zajistit jen vhodný 
zdroj, například splitové tepelné čerpalo WOLF.
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Gabotherm® 1.2.3 - mokrý systém
Propracovaný systém podlahového vytápění/chlazení označovaný Gabotherm® 1.2.3 se dokáže 
přizpůsobit jakémukoliv prostoru. Vedle vynikajících užitných vlastností umožňuje díky speciální 
systémové desce s výstupky pro uchycení trubek jednodušší a rychlejší montáž oproti jiným 
systémům. Je určen k zalití cementovým nebo anhydritovým potěrem, proto je označován jako 
„mokrý systém”.

Gabotherm® TAC - mokrý systém
Systém podlahového vytápění/chlazení Gabotherm® TAC je technicky méně dokonalý systém 
kotvení trubek, který k jejich uchycení používá speciální kotvicí spony. Spony se zachytí háčky 
na fólii nalepenou na polystyrenovém pásu. Montáž systému je delší a o něco náročnější oproti 
systému Gabotherm® 1.2.3. Je určen k zalití cementovým nebo anhydritovým potěrem, proto se 
označuje jako “mokrý systém”.

Gabotherm® KB 12 - suchý systém
Systém podlahového vytápění/chlazení Gabotherm® KB 12  je vhodný při nízké podlahové 
skladbě, která se vyskytuje například ve starších budovách nebo při rekonstrukcích. Tento 
systém lze také použít v prostorech, kde není povolené zatížení betonovým potěrem. Umožňuje 
přímou pokládku dlažby (bez vložené fermacelové desky) na desku podlahového vytápění/chla-
zení.

Základní komponenty

Polybutenová trubka Gabotherm® hetta 
PB-R 15 x 1,5 mm

Regulace

Systémová deska z tvarovaného  
polystyrenu

Základní komponenty

Vícevrstvá trubka Gabotherm® 
MV 16 x 2 mm

Rozdělovač VSV 1“ Regulace

Systémový pás  
z polystyrenu

Základní komponenty

Polybutenová trubka Gabotherm®  
hetta PB-R 12 x 1,3 mm

Rozdělovač VSV 1“ Regulace

Systémová deska s vyfrézovanými  
vodicími drážkami

Podlahové vytápění/ 
chlazení Gabotherm® 

Nejrozšířenější a nejvyužívanější nízkoteplotní sálavý systém 
v České republice. V současnosti se jedná o standardní řešení 
vytápění/chlazení v moderních rodinných domech, administrativ-
ních budovách, hotelích, obchodních centrech i průmyslových  
objektech. Velmi vhodné řešení nejen pro novostavby, ale i pro 
větší rekonstrukce starších objektů.

Podlahové vytápění a chlazení v jednom systému: příjemné teplo  
v zimě, příjemné chladno v létě – to vše umožňují systémy plošného  
vytápění/chlazení, například ve spojení se splitovými tepelnými 
čerpadly WOLF.

Rozdělovač PUSH Fit 1“



Gabotherm® WR 8 - mokrý systém
Systém stěnového a stropního vytápění/chlazení Gabotherm® WR 8 využívá polybutenovou 
trubku Gabotherm® s malým průměrem 8 mm, která ve spojení s omítkou o síle pouhých  
20 mm umožňuje rychlou regulační odezvu. Požadovanou teplotu interiéru tak lze rychle  
a přesně upravit. Tento systém poskytuje mnoho výhod nejen při vytápění, ale také při  
chlazení – jde především o studené sálání chlazených ploch bez vzniku průvanu. Vhodný  
pro každý nízkoteplotní zdroj tepla, například tepelné čerpadlo či kondenzační kotel.

Gabotherm® WR 12 - mokrý systém
Systém stěnového a stropního vytápění/chlazení Gabotherm® WR 12 využívá polybutenovou 
trubku Gabotherm® s malým průměrem 12 mm, která ve spojení s omítkou o síle pouhých  
26 mm umožňuje rychlou regulační odezvu. Požadovanou teplotu interiéru tak lze rychle  
a přesně upravit. Tento systém se vyznačuje především jednoduchým zapojením. Je vhodný  
pro každý nízkoteplotní zdroj tepla, například tepelné čerpadlo či kondenzační kotel.

Gabotherm® KPI 10 - suchý systém
Systém stěnového a stropního vytápění/chlazení Gabotherm® KPI 10 využívá polybutenovou 
trubku Gabotherm® s průměrem 10 mm, která je nainstalována do fermacellové desky o síle 15 
mm. Požadovanou teplotu v interiéru lze rychle a přesně upravit. Systém poskytuje mnoho výhod 
i při chlazení. Používá se pro instalace se sníženými podhledy nebo u dřevostaveb. Vhodný pro 
každý nízkoteplotní zdroj tepla, například tepelné čerpadlo či kondenzační kotel.

Základní komponenty

Rozdělovač VSV 1“

Regulace

Základní komponenty

Polybutenová trubka Gabotherm® hetta 
PB-R 12 x 1,3 mm

Rozdělovač VSV 1“ Regulace

Upevňovací lišta WKS 12

Sádrovláknitá deska s integrovanou trubkou 
Gabotherm® hetta PB-R 10 x 1,3 mm

Stěnové a stropní vytápění/
chlazení Gabotherm® 

Plošné stropní vytápění/chlazení dokáže zajistit optimální tepelnou pohodu jak v zimních, tak  
i horkých letních dnech. Plošné chlazení odbourává tepelnou zátěž nejpřirozenějším způsobem – 
sáláním. Ochlazování na rozdíl od klasické klimatizace probíhá jemným sáláním mezi chladicí plo-
chou a všemi teplejšími plochami v místnosti, včetně člověka. Je to ideální řešení pro novostavby  
a rozsáhlé rekonstrukce starších objektů.

Plošné stěnové vytápění/chlazení vytváří v prostoru teplotně homogenní pole. Přináší 
uživatelům maximální komfort, protože vertikální rozložení teploty v prostoru je ideální. Skvělé 
řešení pro novostavby a pro méně rozsáhlé rekonstrukce starších objektů.

Stěnové vytápění a chlazení v jednom systému: v zimě komfortní teplo, v létě příjemné chladno. 
Nevýhodou v létě může být menší chladicí plocha stěn a tím i menší chladicí výkon.

Stropní vytápění a chlazení v jednom systému: v zimě komfortní teplo, v létě příjemné chladno. 
Pro chlazení je strop ideální.

Základní komponenty

Polybutenová trubka Gabotherm® hetta 
PB-R 8 x 1,0 mm

Rozdělovač VSV 1“ Regulace

Upevňovací lišta WKS 8



Podlahové vytápění/
chlazení Gabotherm® 
pro větší objekty

Systém Gabotherm® BTA byl vyvinut speciálně pro tepelnou aktiva-
ci betonových stropů a pro uložení do betonových stropů přímo na 
stavbě. Potrubí s vodní náplní je integrováno do betonového stropu, 
aby bylo možné využít betonovou hmotu budovy jako zásobníku 
tepla. Cílený výkon Gabotherm® BTA se ideálně hodí pro hospodár-
né vytápění a chlazení, protože tepelná zátěž nebo tepelné ztráty 
je možné kompenzovat temperováním plochy stropu, pak jen zbývá 
zajistit hygienickou výměnu vzduchu větracím systémem. Příjemný 
chlad nebo sálavé teplo podle aktuální potřeby přítomných osob při-
spívají k jejich lepší výkonnosti, navíc neomezují možnosti architektů 
a stavebníků při tvorbě interiérů.

Systém průmyslového podlahového vytápění/chlazení  
Gabotherm® INDUSTRY zajistí rovnoměrné rozložení teploty díky 
ohřevu celé podlahové plochy haly. Jeho další výhodou jsou nízké 
investiční náklady, energeticky účinný systém distribuce tepla  
a žádné další náklady na údržbu.

Základní komponenty

Příchytka Indufix

Aktivace stavebních konstrukcí BTA  
- mokrý systém
Zvyšující se požadavky na komfort vnitřního prostředí kladou vyšší nároky na rovnoměrný stav 
mezi vytápěním a chlazením. Z tohoto důvodu se v poslední době stává pro velké administra-
tivní, ale i obytné budovy perspektivním tzv. systém aktivace stavebních konstrukcí, který slouží 
jak pro temperování, tak i pro chlazení různých typů budov. Systém využívá principu akumula-
ce, přesněji akumulačního objemu nosných betonových konstrukcí.

Polybutenová trubka Gabotherm® hetta  
PB-R 17 x 2 a 20 x 2 mm  
5vrstvá

Rozdělovač VSV 1“  
(dle dimenze trubky)

Gabotherm® INDUSTRY - mokrý systém
Systém vyvinutý pro tepelnou aktivaci podlahových ploch, obvykle betonových podlah bez 
podlahové krytiny. Systém nabízí maximum tvůrčí svobody v nejrůznějších objektech, jako jsou 
například sklady s obsluhou vysokozdvižnými vozíky, výrobní haly s lehkými nebo těžkými stroji 
nebo dílny všeho druhu. Požadavky na provozní nebo užitečné zatížení budovy použitelnost 
systému neovlivňují. Jedině tloušťka podlahové desky je variabilní a měla by být dimenzována 
statikem.

Základní komponenty

Příchytka IndufixPolybutenová trubka Gabotherm® hetta  
PB-R 17 x 2 a 20 x 2 mm  
5vrstvá

Modulární rozdělovač  
(dle dimenze trubky)

Rozdělovač VSV 1“  
(dle dimenze trubky)

Modulární rozdělovač  
(dle dimenze trubky)

Průmyslové podlahové vytápění Gabotherm® je nainstalované 
například v hale opravárenského centra Mošnov – v podlaze je 
celkem 48 000 metrů trubek Gabotherm®.



Polybutenové trubky Gabotherm® hetta

Označení trubky Počet 
vrstev

Síla 
stěny 
[mm]

Vnější
průměr 
[mm]

Vnitřní 
průměr 
[mm]

Hmot- 
nost 

[g/m]

Objem 
vody 
[l/m]

Min.  
poloměr 
ohybu 
[mm]

Max. 
provozní 
teplota 

[°C]

Max.  
provozní 

tlak  
[bar]

Gabotherm® hetta PB-R 8 x 1,0 3 1,0 8,0 6,0 26 0,028 48 90* 10*

Gabotherm® hetta PB-R 10 x 1,3 3 1,3 10,0 7,4 39 0,043 60 90* 10*

Gabotherm® hetta PB-R 12 x 1,3 3 1,3 12,0 9,4 50 0,069 72 90* 10*

Gabotherm® hetta PB-R 15 x 1,5 3 1,5 15,0 12,0 67 0,113 90 90* 8*

Gabotherm® hetta PB-R 18 x 2,0 3 2,0 18,0 14,0 108 0,154 108 90* 10*

Gabotherm® hetta PB-R 17 x 2,0 5 2,0 17,0 13,0 100 0,133 102 70* 6*

Gabotherm® hetta PB-R 20 x 2,0 5 2,0 20,0 16,0 120 0,201 120 70* 6*

Gabotherm® hetta PB-R 25 x 2,3 5 2,3 25,0 20,4 172 0,327 150 70* 6*

*  Uvedené provozní podmínky nemohou působit trvale současně, 
nutno zohlednit podmínky normy ČSN EN ISO 15876-2/třída 4  
a ČSN EN ISO 10508

Proč si zvolit 
systém Gabotherm®?

1.  Polybutenová trubka - základní prvek všech systémů plošného  
vytápění/chlazení Gabotherm® má vynikající montážní vlastnosti 
a velmi vysokou odolnost. Materiál speciálne vyvinutý pro ploš-
né vytápění/chlazení.

2.  Kompletní nabídka všech existujících alternativ plošného vytá-
pění/chlazení - podlaha, stěna, strop. 

3.  Systém Gabotherm® 1.2.3 je montážně nejvýhodnější systém  
na trhu - díky kombinaci polybutenové trubky, systémové desky 
a rozdělovací stanice s násuvnými spoji.

4. Odborná konzultace a návrh řešení pro každý projekt.

5.  Technická podpora při přípravě projektu, návrh řešení  
a příprava podkladů.

6. Zpracování nabídky návrhu řešení.

7.  Záruka na těsnost systému Gabotherm® až 10 let!

Gabotherm® poskytuje 10-letou záruku na ucelený systém plošného 
vytápění a chlazení.

10-letá záruka se vztahuje na certifikovaný systém trubek a tvaro- 
vek Gabotherm®, tělesa rozdělovacích stanic a originální kotvicí 
prvky, určené k použití v systémech plošného vytápění, chlazení  
a rozvodech značky Gabotherm®, které byly instalované a uvedené 
do provozu v souladu s platnými montážními návody, a které byly 
udržované v souladu s návody k obsluze zařízení Gabotherm®. 
Dokument Záruční podmínky Gabotherm® je uvedený na stránce 
www.gabotherm.cz.

Bonusový program Gabotherm® je speciálně vytvořený pro montážní partnery a funguje v rámci věrnostního programu Wolf. Registrujte 
výrobky Gabotherm® a sbírejte body, za které si pak můžete vybrat vhodnou odměnu. Součástí Bonus programu Gabotherm® je online 
ceník a kompletní katalog produktů. Máte tak okamžitý přehled o nabízených produktech a jejich ceníkových cenách - rychle, přehledně  
a na jednom místě! 

Jak na to?
Vaše registrace
Staňte se řádným registrovaným členem Bonus programu Gabotherm®.

Registrujte výrobky a získávejte body 
Zaregistrujte Vámi zakoupené a instalované výrobky Gabotherm® prostřednictvím QR kódů na jejich baleních  
do Bonus programu. A pak už jen sledujte, jak Vám přibývají body na Vašem kontě.

Vybírejte si odměny 
Máte již dostatek nasbíraných bodů? Zvolte si odměnu dle Vašeho výběru: nářadí,  
propagační a dárkové předměty, nebo si uplatněte slevu na vybrané produkty značky Gabotherm®.

Profitujte i Vy s Bonus programem Gabotherm®! 
Více informací na: bonus.wolfcr.cz 

Přinášíme Vám jedinečný nástroj
pro Váš úspěch i výdělek.
Bonus program Gabotherm®

systémová deska
s výstupky

polybutenová trubka
hetta 15 x 1,5

nerezový rozdělovač 
Push Fit s násuvnými spoji

jednotná regulace  
vytápění/chlazení

+++



Reference Gabotherm®

Multifunkční aula Gong, Vítkovice Archeopark Pavlov

Vinařství Lahofer, Dobšice Rodinné domy Bílovice nad Svitavou

Obchodní zastoupení

Kontakt
Wolf Česká republika s.r.o.
Kořenského 25, 621 00 Brno
gabotherm@wolfcr.cz
www.gabotherm.cz

Praha, Středočeský kraj +420 731 186 998

Královéhradecký a Pardubický kraj +420 734 181 700

Jihočeský, Středočeský kraj +420 733 606 276

Karlovarský, Plzeňský kraj +420 724 368 099

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj +420 602 141 105

Jihomoravský kraj a kraj Vysočina +420 602 542 731


