
Piso radiante, toalheiro aquecido
e desembaçador de espelhos
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TOALHEIROS AQUECIDOS

• Elétrico 80 W
Portátil de piso.

DESEMBAÇADOR DE ESPELHOS

110 V

220 V

110 V

220 V

110 V

220 V

110 V 

Tensão

220 V

27,4 x 25,2 cm

27,4 x 25,2 cm

57,4 x 27,4 cm

57,4 x 27,4 cm

51,9 x 52,4 cm

51,9 x 52,4 cm

100,4 x 52,4 cm

Medidas

100,4 x 52,4 cm

DES12/V1

DES12/V2

DES25/V1

DES25/V2

DES50/V1

DES50/V2

DES10/V1

Código

DES10/V2

12,5 W

12,5 W

25 W

25 W

50 W

50 W

100 W

Potência

100 W

O filme térmico colocado atrás do espelho não permite a condensação dos vapores do banho, mantendo-o desembaçado.

Instalação fácil e rápida

O desembaçador pode ser conectado diretamente à luminária ou por 
interruptor independente.

Operação segura

Trabalha em baixa temperatura, portanto, não sobreaquece nem causa 
danos ao espelho.

Baixo custo

Por ser de baixa potência, o consumo de energia elétrica é muito baixo.

Manutenção

Não requer manutenção. Porém, depois de instalado, aconselha-se não 
remover ou aplicá-lo em outro espelho, pois há grande chance de 
danificar o produto.

Fixação na parede.Fixação na parede.
• Hidroelétrico 600 W

TOR16/1 60 x 165 cm

60 x 165 cmTOR16/2

110 V

220 V

Medidas TensãoCódigo

• Hidroelétrico 300 W

53 x 85,5 cmTOR8/1

53 x 85,5 cmTOR8/2

110 V

220 V

Medidas TensãoCódigo

Fixação na parede.
• Elétrico 80 W

54,5 x 81 cmTOH8/2 220 V

Medidas TensãoCódigo

• Elétrico 45 W
Portátil de piso.

Código

43,5 x 61 cmTOS6/1

43,5 x 61 cmTOS6/2

110 V

220 V

Medidas Tensão

63,5 x 99 cmTOP8/2 220 V

Código Medidas Tensão

O toalheiro pode ser aquecido por resistência elétrica ou por fluido aquecido por resistência (hidroelétrico).



Cabos de aquecimento

• Mais econômico;
• Permite variação da densidade;
• Projetos especiais para grandes áreas.

COMPONENTES DO SISTEMA PISO RADIANTE ELÉTRICO

83,2 mCB/18094

8,5 mCB/18010

14,5 mCB/18016

18,5 mCB/18020

24,0 mCB/18026

28,4 mCB/18033

34,4 mCB/18038

37,9 mCB/18043

18 W/m - 130 W/m²
(considerando espaçamento de 14cm)

ComprimentoCódigo

46,1 mCB/18052

57,5 mCB/18063

68,9 mCB/18075

11,6 m²

1,2 m²

2,0 m²

2,6 m²

3,4 m²

4,0 m²

4,8 m²

5,3 m²

Área

6,5 m²

8,1 m²

9,6 m²

100,4 mCB/18106 14,1 m²

122,7 mCB/18135 17,2 m²

149,6 mCB/18163 20,9 m²

Termostato

Código

TEAM/PRG

Versão

Digital

• Programável com sensor de piso.
• Controle independente das temperaturas do ambiente e do piso.
• Programação semanal com ajuste automático.

Cinta metálica

• Para fixação dos cabos no piso.
• Fixação do cabo com espaçamento múltiplo de 3,5 cm.

Medidas

10 mFIXMET

Código

O que é piso radiante?

Conforto

Segurança

Vantagens

PISO RADIANTE

Sistema de aquecimento de ambientes que fica instalado sob o piso aparente, irradiando calor de baixo para cima, tornando o aquecimento 
mais homogêneo.

• Fica oculto sob o piso, portanto não interfere na decoração do ambiente.
• Pode ser instalado abaixo de diversos tipos de revestimentos: mármore, cerâmica, madeira, carpete etc.
• Fácil instalação.

O sistema de aquecimento de ambientes por piso radiante é mais agradável que outros sistemas, por distribuir o calor de maneira mais homogê-
nea pelo ambiente. O calor parte do chão e se dissipa no ar, tendo temperaturas mais amenas na região da cabeça, onde causaria incômodo.

O sistema não utiliza componentes tóxicos ou combustíveis. Não há combustão, fumaça, resíduos ou odores, e a resistência com aterramento 
e isolamento especial evita descarga no piso, assegurando conforto e total segurança.

Com a área de instalação e o projeto do piso aquecido definidos, as etapas de instalação devem ser seguidas à risca, a fim de garantir a seguran-
ça e o bom funcionamento:

Cabo calefador

SISTEMA DE PISO RADIANTE ELÉTRICO

ETAPAS DE INSTALAÇÃO

CABO DE AQUECIMENTO DUPLO

ISOLAMENTO DO NÚCLEO ETFE
(FLUORPOLÍMERO)

TELA DE PROTEÇÃO
(FIOS DE COBRE E CHAPA DE ALUMÍNIO)

ISOLAMENTO EXTERNO
PP + PEBD (MANTAS)

PVC (CABOS)

Conduz a energia elétrica que será responsável por aquecer o 
sistema de piso radiante.

Secção do piso com aquecimento elétrico

Faça a inspeção de continuidade elétrica para verificar se a instalação está correta em 
todas as etapas da instalação.

A partir da laje/ contrapiso 
existente, aplica-se o isolamen-
to térmico com espuma de EPS, 
sobre o qual é executado novo 
contrapiso com malha de aço.

Cabos de aquecimento fixados 
com auxílio da cinta metálica no 
contrapiso, com espaçamentos 
de 14 cm, ou conforme necessi-

dade do ambiente.

Encaminhamento de cabos de 
aquecimento cobertos com 
argamassa flexível, finalizado 
com assentamento do revesti-

mento.

Termostato para ajuste de 
temperatura desejada.

Detalhe

Revestimento
Argamassa flexível
Cabos de aquecimento e cinta metálica
de fixação dos cabos
Camada de contrapiso com malha de aço
EPS para isolamento térmico
Laje ou contrapiso existente
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