
VARIOTHERM je na trhu již 42 let.
Vztah k regionu je základem naší
podnikové kultury.

Sídlo společnosti, které bylo
postaveno v Leobersdorfu v roce 1992
je a bude vždy srdcem společnosti.

TOPENÍ, CHLAZENÍ, KOMFORTNÍ BYDLENÍ - přímo od výrobce s tradicí



Komfort povrchových topných
a chladících systémů



Naše historie úspěchu: 42 roků firmy Variotherm

• V roce 1990 byl na světě první stěnový systém topení
a bylo vyvinuto potrubí Varioclimate

• 1984 je mezníkem, kdy firmě byl udělen Evropský patent na
sálavý ohřev kameny

• Příběh úspěchu začíná v roce 1979, kdy Wilhelm Watzek založil
firmu Variotherm na prodej topných panelů ve Vídni

o 1992 přesun firmy do nových prostorů v Leobersdorfu, protože
prostory ve Vídni byly příliš malé

o 1995 spuštění systému podlahového
topení

o 1999 Wilhelm Watzek, převedl firmu na svého
syna, inženýra Alexandra Watzeka

o V roce 1999 byl dokončen po dlouhém vývoji
systém modulového stěnové topení



Naše historie úspěchu: 42 roků firmy Variotherm

o Modulový chladící stropní systém je vyráběn od
roku 2004

o 2003 bylo zprovozněno plně automatizované výrobní zařízení
pro panely s integrovanými topnými trubkami
a byly otevřeny nové prostory

o V roce 2005 bylo zprovozněno plně automatizované výrobní
zařízení pro podlahový modulový topný systém VarioComp s
rozšířením výrobních prostorů.

• V roce 2008 bylo prezentovánoVarioProFile potrubí 16x2
Laser jako hlavní část plošného topení a chlazení systémů
Variotherm

• V roce 2010 byl zprovozněn systém modulového
stropního chlazení / topení, poprvé se speciálním
povrchem pohlcujícím zvuk= akustickým povrchem



Naše historie úspěchu: 42 roků firmy Variotherm

o V roce 2013 se uskutečnila největší expanze a investice v historii
firmy:
Dvě nové haly nabízí více prostoru pro skladování a výrobu, venkovní
parkoviště a oázu relaxace pro naše zaměstnance

o V roce2010 bylo zprovozněno 2. plně automatizované výrobní
zařízení pro modulový systém podlahového vytápění VarioComp

o Rok 2015 představuje milník zprovozněním výrobního stroje
FBHK 3, který byl navržen speciálně pro superštíhlý
modulový systém podlahového vytápění VarioComp

o V roce 2016, po několika měsících výzkumu je uveden na trh jedinečný rozdělovač
VarioManifold 5.0 pro topné / chladící systémy.

o V roce 2017, je dokončeno rozšíření kancelářských prostor,
školicího střediska, výzkumu a vývoje, Variocafé o 650 m²



Ocenění
o Social Award „Wirtschaft hilft“ 2017

o Recognition Award for VarioKomp by the government of Lower
Austria 2015

o ALC Audience Award 2014

o Knewledge National Award 2014

o ALC Audience Award 2011

o Innovation Award 2006

o ALC Audience Award 2005

o Leonardo 2005

o Multiple Innovation Awards by the government of Lower Austria



Variotherm 2018

o Austria: 380 zákazníků

o Germany:

o Europe:

15 obchodních partnerů 

45 obchodních partnerů

o Ostatní svět: 4 obchodní partneři



o 700.000 m2 Modulového podlahového topení VarioComp od roku 2001

o 1.100.000 m2 Podlahového topení se stěrkou od roku1994

o 400.000 m2 Systému stěnového topení / chlazení od roku1987

o 350.000 m Systému soklového topení od roku1979

o 230.000 m2 Modulového topení / chlazení (včetně stropního chlazení)
od roku 1999

o 55.000 m2 Stěnového systému topení EasyFlex pro tepidaria 

a kachlová kamna od roku 1983

o 20.000 m Systému podlahových konvektorů od roku1997

Portfolio



Pohodlí

• Sálavé teplo

• Nízkoteplotní systém

• Úspora energie

Lidé se cítí příjemně, když mají základní “tepelnou pohodu” :

Výroba tepla = tepelným ztrátám

VYZAŘOVÁNÍ

VEDENÍ

PROUDĚNÍ

ODPAŘOVÁNÍ

DÝCHÁNÍ



Produkty

o Modulové stěnové topení / chlazení

o Podomítkové stěnové topení / chlazení

o Modulové podlahové topení

o Podlahové topení se stěrkou

o Soklové topení

o Modulové stropní chlazení / topení

o Podlahové konvektory



Systém modulového podlahového topení: superštíhlý VarioComp

VarioComp

1 Podklad
2 VarioComp panel 600 x 1000mm
3 VarioProFile trubka, 11.6 x 1.5 Laser
4 VarioComp teplonosná zálivka
5 Podlahová krytina

• Supertenké! Tloušťka panelu jen 20 mm!

• Energeticky úsporný nízkoteplotní systém

• Nízká hmotnost! Ideální pro sádrokartonové konstrukce a rekonstrukce
starých budov

• Optimální tepelný přenos: VarioModule potrubí je pevně zakotveno v
kompaktním panelu

• Podlahové vytápění s extrémně rychlou reakcí a jednoduchou ovladatelností

• Rychlá a jednoduchá montáž



Systém modulového podlahového topení: superštíhlý VarioComp

Podlahová krytina

VarioComp stěrka T7

Modulový panel

VarioProfile trubka 11.6 x 1.5 Laser

Izolační páska 75 mm

Stavební fólie

Podklad musí být připraven suchý, 
rovný a s dostatečnou nosností



Příklady podlahových skladeb:

Na existující povrch Přímo na izolaci

Zátěžové

Systém modulového podlahového topení: superštíhlý VarioComp



Systém modulového podlahového vytápění: superštíhlý VarioComp

Příklady pokládky

Systém meandr

Bifilární systém

Flexibilní a přesná pokládka trubky:



• Rychlejší ohřev povrchu v sádrovláknitých deskách
než u klasického systému podlahového topení

• Doba náběhu povrchové teploty na sníženou teplotu je kratší
což má za následek:

 Lepší kontrolu nad podlahovým topením VarioComp
 Efektivnější rozložení topných ploch

Systém modulového podlahového vytápění: superštíhlý VarioComp



• Extrémně vysoký topný výkon
• Velmi rychlá instalace
• Podlahová krytina může být položena již po 24 hodinách

Systém modulového podlahového topení: superštíhlý VarioComp

Podlahová krytina
(řiďte se pokyny výrobce )

CM měření vlhkosti
(pro měření použijte 100 g vzorku 
směsi)

Při teplotě 20˚C čekejte 4 hodiny s vyrovnáním závěrečnou vrstvou 

Při teplotě 20˚C a relativní vlhkosti
max. 50% pokládejte podlahovou krytinu
bez topení s topením 40˚C

Kámen, keramika

Dřevo, parkety

Linoleum, PVC, plovoucí podlaha

6 dnů
8 dnů

není možné

24 hodin
36 hodin

více jak 48 hodin



Vysoký topný výkon:

Více než 50 % více než konkurence!

Systém modulového podlahového topení: superštíhlý VarioComp

Topný výkon ( W / m2 ) na požadovanou teploty místnosti



Podlahové topení se stěrkou: 
VarioClip. VarioRast. VarioFix. VarioRoll. VarioSolid.

VarioRast VarioFix VarioRoll 20-2

VarioRoll 30-3

VarioClip VarioSolid

• Individuální kompletní systémy od jednoho dodavatele:
 6 systému pro podlahy se stěrkou + 1 systém podlahového topení pro průmysl

• Energeticky úsporné nízkoteplotní systémy

• Ideální pro kombinaci s tepelným čerpadlem, solárním systémem a kotly na biomasu

• Optimalizovaný a přesný přenos tepla :
VarioProFile potrubí má o 15% větší plochu než jiné trubky!

• Teplota podlahy je přesně rozložena díky systému pokládky

• Rychlá a jednoduchá instalace



VarioClip - podlahové topení se stěrkou: 

• Systém s drátěným pletivem
• Upevnění pomocí VarioClip
• VarioProFil potrubí 16 x 2 Laser

5-vrstvá kompozitní trubka
s profilovaným povrchem

Podlahová krytina

Stěrka

Izolační páska 150 mm

Stavební fólie

VarioProFile trubka 16x2 Laser

Drátěná síť

VarioClip

Termoizolace



VarioRast - podlahové topení se stěrkou: 

• Lištový systém
• Mřížkovaná fólie pro krytí izolace s 50 mm gmřížkou.

100% recyklovatelná PE granulát, tloušťka 0.2 mm.
• VarioBar K16/100 s otvory po

50 mm a samolepicí páskou na zadní straně.
• Fixační spony po 45 mm nebo 60 mm
• VarioProFile trubka 16 x 2 Laser

5-vrstvá kompozitní trubka s profilovaným povrchem

Podlahová krytina

Stěrka

Izolační páska 150 mm

VarioBar lišta K16/100

VarioProFile trubka 16x2 Laser
Mřížková fólie

Fixační spony

Termoizolace



VarioFix - podlahové topení se stěrkou: 

• Nop panely 1400 x 800 mm (+50 mm překrytí) 
• Tloušťka izolace: 11 nebo 30 mm pro VarioNop

VarioFix bez izolace
• VarioProFile potrubí je po položení stěrky zcela 

zakryto včetně nop systému
• Forma připojení zaručuje stabilní propojení nop 

panelů
• VarioProFile trubka 16 x 2 Laser

5-vrstvá kompozitní trubk s profilovaným povrchem

Podlahová krytina

Stěrka

Izolační páska 150 mm

VarioFix panel

VarioProFile trubka 16x2 Laser

Termoizolace



o Systém sponkování

VarioRoll - podlahové topení se stěrkou: 

o VarioProFile trubka 16 x 2 Laser
5-ti vrstvá kompozitní trubka s
profilovaným povrchem

o VarioRoll izolace vyrobená z polystyrenu
pohlcujícího zvuk, tloušťky 20 a 30 mm.
Speciální laminovaná fólie zaručuje
sponám správný odpor na přichycení
trubky.

Podlahová krytina

Stěrka

Izolační páska 150 mm

VarioRoll s termální a zvukovou izolací 
( 20 nebo 30 mm )

VarioProFile trubka 16x2 Laser

Spona na přichycení trubky



VarioSolid – podlahové topení pro průmysl

• Speciální trubka pro průmyslové využití
Variomodular trubka 20x2 Laser
garantuje optimální přenos tepla.

Termoizolace

VarioModular trubka 20x2 Laser

Beton

Kari síť

Přichycení vázacím drátem

Separační vrstva

Dilatace



Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly

Modul

1 Sádrovláknitá deska18 mm
2 VarioProFile trubka, 11.6 x 1.5 Laser
3 Otvory pro šrouby
4 Spojovací lepidlo
5 Spodní konstrukce

• Ideální pro dřevostavby, zděné domy, průmyslové stavby , podkroví
a rekonstrukce

• Systém vytápění: velkoplošný, extrémně energeticky úsporný
nízkoteplotní systém

• Systém chlazení: tichý, bez průvanu a alergenů, energeticky
úsporný

• Vytápění, chlazení a hotová stěna / strop v jednom!

• Zcela flexibilní systém: 8 druhů panelů
splňující všechny požadavky stavby



Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly

Speciální
na objednávku

Proměnná výška

Pevná výška

Přední strana 
s otvory pro 
šrouby

Přední strana Zadní strana



Trubky lze lehce nalézt Variotherm 
hledačem trubek nebo termofólií

Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly

Modulové stěnové panely jsou 
konečnou stěnou, topný a 
chladicí systém je v jednom.



Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly
Konstrukce pro upevnění

CW/UW ocelová konstrukce Dřevěná konstrukce



Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly

Instalace



FFL

Dodávka: s předizolovanou Variomodular trubkou 16x2 Laser

Lisovací spojka 16x11.6 Lisovací spojka 11.6x11.6Lisovací spojka 90° 11.6x11.6 Lisovací spojka 90° 16x11.6

Prevence proti korozi:
Spojovací prvky musí být chráněny (po tlakové zkoušce) podle 
normy ÖN H5155, např. antikorozní páskou

Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly
Připojení pomocí lisovacích spojek



Stěnové modulové topení / chlazení: Sádrovláknité moduly

Topný výkon v W/m2:

Chladicí výkon

Pokojová teplota

Typické dimenzování 
teplot

Ch
la

di
cí

 v
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on



Stěnové podomítkové topení/chlazení : Stěnový systém EasyFlex.

• Osvědčený systém vytápění / chlazení pod omítku při dokončovacích 
pracích

• Systém vytápění: energeticky úsporný nízkoteplotní systém vysoce 
výkonný v malé tloušťce

• Systém chlazení: tichý, bez průvanu, energeticky úsporný

• Optimální přenos tepla: povrch VarioProFile trubky je o 15% větší 
než u hladké trubky

• Kompletní systém pro celou stavbu

• Stěnové vytápění má osvědčení kvality IBO 
(Rakouský institut pro zdravé a ekologické bydlení)!



Modulové stropní chlazení-Classic
pro nezpevněné stropy

Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Classic

• Zakázkové systémy místo stropů a na již ukončené stropy
• Extrémně nízké náklady na energii
• Absolutně tiché!
• Velkoplošné chladící stropy a stěny
• Kompletní systémy místo dodávek komponentů od různých výrobců
• Velmi příjemné – chladivý pocit ve stínu velkého stromu



Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Classic

Pevná výška

Proměnná výška Speciální
na objednávku

Přední strana 
s otvory pro 
šrouby

Přední strana Zadní strana



Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Classic

Kovová konstrukce- zavěšená

Instalace

Zpevňovací profil

Základní profil



Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Classic

Instalace



Modulové stropní chlazení-Acoustic
pro nezpevněné stropy

velikosti otvorů

Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Acoustic

• Ochrana sluchu, chlazení a topení – vše v jednom stropu

• Perforace na přední straně snižuje zvuky na pozadí



Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Acoustic

velikosti otvorů

Přesné 
označení 

otvorů pro 
šrouby

Modulové panely-Acoustic



Systém modulového stropního chlazení / topení: 
Modulové stropní chlazení Acoustic

Testováno v TÜV Rheinland
podle normy DIN EN ISO 354

Prokázané snížení zvuku

Frekvence

H
la

di
na

 s
ní

že
ní

 
zv

uk
u



Tepelný výkon ve W/m2:

Chladící výkon

Systém stropního chlazení / topení: 
Stropní moduly

Pokojová teplota

Typické dimenzování 
teplot

Ch
la

di
cí

 v
ýk

on

Tabulka platná pro výšku stropu 2,5 – 3,5 m. Nepřekračujte teplotní spád 40/ 30˚C



Variotherm servis  individuální kladečský plán

Systém stropního chlazení / topení: 
Stropní moduly



Individuální topení:
Soklový systém topení Classic a Delta

• Systém vytápění horkou vodou
• Extrémní úspora energie
• Zcela přizpůsobitelný, Classic a Delta je k dispozici v 200 RAL barvách
• Horký vzduch je sálán podél studené stěny
• Chrání před ochlazováním skleněné plochy
• Odstraňuje vlhkost ze stěn a zabraňuje tvorbě plísní

Soklový systém topení Classic
1 Držák
2 Topné těleso
3 např. dřevěný obklad

Soklový systém topení Delta
1 Držák
2 Topné těleso
3 Kovový kryt



Rychlá reakce:
Systém topení podlahovým konvektorem

Podlahový konvektor
1 rám konvektoru
2 topné těleso
3 vzduchová přepážka
4 mřížka
5 stavěcí šrouby
6 měděná / ocelová trubka
7 izolační podložka, zelená
8 upevňovací držák

• Účinná ochrana proti chladu ze skleněných ploch!

• Tvar krytu konvektoru směřuje horký vzduch přímo na chladné skleněné plochy

• Vytvoření tepelné clony pro studený skleněný povrch je bleskový

• Nenápadný! Na využití vnitřních prostor nemá žádný vliv

• Délka je přesně stanovena tak, aby vyhovovala požadavkům stavby



VarioProFile trubka. 16x2 Laser.
HLINÍKOVÁ. VÍCEVRSTVÁ. KOMPOZITNÍ TRUBKA.

• Profilovaná strukturovaná plocha pro optimální přenos tepla
• Prvotřídní přilnavost omítek pro stěnové systémy
• Plně antikorozní
• Vysoká odolnost na tlak a teplotu (6 barů, +70°C)
• Flexibilní, lehce ohybatelná, extrémně hydrostaticky odolná
• 100 % kyslíková bariéra
• Zrcadlově hladký vnitřní povrch– menší tlaková ztráta

– bez inkrustace VARIOPROFILE TRUBKA 16x2 LASER
5-ti vrstvá kompozitní trubka

1 Zvýšená tepelná odolnost polyetylenu (PE-RT) s profilovanou
povrchovou strukturou, výšená tepelná odolnost polyetylenu (PE-RT) s hladkou povrchovou strukturou

2 Adhezivní vrstva
3 Homogenní laserem svařovaná hliníková trubka
4 Adhezivní vrstva
5 Zvýšená tepelná odolnost polyetylenu (PE-RT)



Rozdělovač Vario 5.0 
MODULÁRNÍ, PRO VŠECHNY SYSTÉMY

1. Jedna skříň: jednotlivé segmenty mají šířku pouze 50 mm a proto
je skříň hluboká pouze 80 mm

2. Flexibilní polohování: technologie držáků (click systém) společně s montážní lištou
zaručuje jednoduchou, rychlou a flexibilní instalaci

3. Jednoduché čistění: průhledné sklo průtokoměru lze snadno
vyčistit, i když je systém pod tlakem

4. Přesná fixace: s oranžovým fixačním kroužkem



Rozdělovač Vario 5.0 s čerpadlem
RENOVUJTE NEBO ROZŠIŘUJTE VÁŠ TOPNÝ SYSTÉM

• Zabudujte nízkoteplotní systém do Vašeho stávajícího vysokoteplotního systému

• Kompaktní design a vysoce účinné čerpadlo šetří místo

• Dvě možnosti regulace průtoku ( teploty )- regulátor s pevnou hodnotou
nastavení nebo regulace řízená na základě atmosférických podmínek

• Hydrostatické vyvažování systému pomocí průtokoměrů

• Jednoduché čistění, napouštění a odvzdušnění

• Může být zabudováno až 17 nízko – teplotních okruhů



Čerpadlo. Mikrostanice. 
ROZDĚLOVAČ PRO INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

• Malý a kompaktní s oddělenou regulací teploty

• Vyvinuto pro vysokoteplotního systému s
nízko-teplotními plošnými systémy

• Vybaveno 2 topnými okruhy



Rodinné domy



Rodinné domy– s podkrovím

o Modulové stropní chlazení / topení od firmy Variotherm naistalované ve
stropu podkroví

o Stěnové topení / chlazení tvořící stěny podkroví



Veřejné budovy
Modulové stropní chlazení / topení



Mateřské školy

Podlahové topení



Vzdělávání

Cambridge: Modulové stěnové chlazení / topení

Eisenstadt: Podlahové vytápění



Příklady provedených prací

Jersey Island: Vyhlídková věž

o VarioComp podlahové topení (Systém modulového
podlahového topení )

o Vario Fix podlahové topení(Systém podlahového topení
se stěrkou)

o EasyFlexWall topení a chlazení
(Podomítkový systém stěnového topení a chlazení)



Kostely

Křesťanský kostel Bad Neustadt, 
Germany

Karmelitánský klášter Graz, Austria

Modulový podlahový systém topení

− Nízká výška (jen 20 mm) VarioComp
podlahového systému topení je 
výbornou volbou pro rekonstrukci nebo 
modernizaci

− Velmi rychlá reakce

 Systémy soklového topení Variotherm podél
zdí, v podlaze  nebo pod kostelními lavicemi
zajistí příjemné teplo v krátkém okamžiku.



Modulový systém stropního chlazení / topení

kvm-tec
(IT-firma v Tattendorfu)

o 105 m² Modulového stropního chlazení / topení Classic
o 87 m² Modulového stropního chlazení / topení -Acoustic
o 254 m² Modulového stropního topení
o 90 m² Podlahového topení se stěrkou



Modulové podlahové topení

Restaurant Bentinck (NL)

Vyhlášené koňské stáje v zámku Amerongen

o 100 m² modulového podlahového topení



o Online reklama

 Reklama

o Umístění na webovské stránce

o Tištěné
prospekty

o Vzorky



Plánování a příprava projektů



TOPENÍ. CHLAZENÍ. KOMFORTNÍ BYDLENÍ.
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