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Poznaj folie grzewcze Dream Heat, które wchodzą 
w skład wydajnego i niewidocznego systemu 

ogrzewania domów i budynków.

FOLIA DREAM HEAT TERMOSTAT APLIKACJAAPLIKACJA



Wydajne i oszczędne
Szybkie nagrzewanie się folii, przekłada się na szybkie 
ogrzanie sąsiednich obiektów. Temperatura podłóg ogrze-
wanych przez folię może wzrosnąć nawet o 7°C w 30min. 
Folie zainstalowane w suficie ogrzewają podłogę do kom-
fortowej temperatury. Z Dream Heat, ogrzewanie wysokich 
pomieszczeń przestaje być problemem.

Zero złotych z fotowoltaiką
Folie Dream Heat to produkt idealnie współpracujący z do-
mowymi elektrowniami słonecznymi. W skrócie, każdy po-
siadający panele słoneczne na dachu, może ogrzewać swój 
dom z prądu wytworzonego przez słońce, czyli za darmo. 

Inteligentne sterowanie
System grzewczy wpierany jest przez aplikację mobilną po-
zwalającą kontrolować działanie ogrzewania zdalnie z do-
wolnego miejsca. Wystarczy połączyć termostat z domową 
siecią WiFi, a następnie z aplikacją, by przejąć zdalną kon-
trolę nad temperaturą w domu.

Zdrowe i niewidoczne
Podczerwień przekazuje ciepło obiektom, nie ogrzewa po-
wietrza (przeciwnie do tradycyjnego ogrzewania konwekcyj-
nego). Nie powoduje wzbijania się kurzu i pyłów, jest zatem 
przyjazne użytkownikom a szczególnie osobom z alergiami. 
Cały system jest niewidoczny, oszczędza miejsce w domu, 
nie wymaga kotłowni lub dodatkowego pomieszczenia na 
instalacje oraz kosztownego serwisu.

Podczerwień-naturalne ciepło
Folie grzewcze wytwarzają podczerwień (IR), najbardziej na-
turalne ciepło znane człowiekowi, najbardziej zbliżone do 
uczucia ogrzewania przez Słońce. Promienie podczerwone 
nie są szkodliwe, są wykorzystywane w medycynie, w fizjo-
terapiach i rehabilitacjach. 

Grubość 0,7mm gwarantująca maksymalą wydajność

Dream Heat to mata grzewcza utworzona z połączenia 
włókna węglowego z pastą z karbonu. Mata pokryta jest 
dodatkowymi dwiema warstwami laminatu, zbudowana 
łącznie z 11 warstw, czyni produkt  bardzo cienkim (tylko 
0,7mm) w porównaniu z klasycznym ogrzewaniem podło-
gowym.

ZASILANIE

PODCZERWIEŃ IR



Porównanie odporności różnych typów folii na uszkodzenia zewnętrzne 

Dream Heat, produkt doskonały?

2  Folia z paskami grzewczymi (drabin-
kowa) Przypadkowe przewiercenie po-
woduje spadek sprawności folii.

1  Mata grzewcza z drutem oporowym
Przypadkowe przewiercenie całkowi-
cie wyłącza system grzewczy. Wiąże 
się to z wymianą całej uszkodzonej 
sekcji.

3 Folia grzewcza DH z pastą karbo-
nową Przypadkowe przewiercenie nie 
wpływa na spadek sprawności. Uszko-
dzone miejsce należy jedynie zaizolo-
wać poprzez użycie żywicy. 

Korzyści przy zastosowaniu 
ogrzewania Drem Heat

- Wysoka bezawaryjność, brak przeglą-
dów i konserwacji.

- Oszczędność miejsca. Folia jest scho-
wana pod powierzchniami płaskimi, 
nie wymaga również dodatkowego po-
mieszczenia instalacyjnego.

- Brak kosztów konserwacji

- Fale ciepła emitowane przez folię 
grzewczą Dream Heat osuszają ściany, 
co prowadzi do poprawienia ich właści-
wości izolacyjnych.

- Temperatura odczuwana w pomiesz-
czeniu jest około 2-3 °C wyższa niż w 
rzeczywistości, co wpływa na odczuwa-
ny komfort termiczny.

- Folie Dream Heat są przyjazne dla 
alergików. Ich działanie nigdy nie wpra-
wia w ruch powietrza, dzięki czemu nie 
unoszą się w nim kurz, bakterie i pyłki.

- Utrzymują idealną wilgotność po-
mieszczenia, dzięki czemu nie wysy-
chają śluzówki, co pozytywnie wpływa 
na odporność wszystkich osób przeby-
wających w pomieszczeniu.

- Błyskawiczny, czysty, jednodniowy 
montaż.

- Produkt pro-ekologiczny z zerową 
emisją CO₂ , a w połączeniu z fotowol-
taiką, korzystający z zielonej energii. 

- 30 lat gwarancji, to nasza pewność w 
działanie i bezawaryjność systemu.

- Zerowa bezwładność cieplna, zapew-
niająca szybkie ogrzanie pomieszczeń 
do zadanej temperatury.

Folie grzewcze DREAM HEAT można insta-
lować w podłodze, ścianach lub na suficie. 
W budynkach mieszkalnych i gospodar-
czych.
Istotnym walorem folii Dream Heat jest szyb-
kość wykonania instalacji, która zakłada, że 
dla domu o powierzchni 150m² montaż folii 
Dream Heat zajmuje 1 dzień roboczy, folia 
dostarczana jest w rolkach o szerokości 
100 cm z możliwością docinania co 20cm. 
Specyfikacja ta pozwala to na efektwne wy-
korzystanie całego zakupionego materiału. 
Korzystając z usług autoryzowanych instala-
torów Dream Heat, klient otrzymuje 30 lat 
gwarancji na folie grzewcze, oraz może sko-
rzystać z obniżonej stawki VAT.  

O g r z e w a n i e 
p o d ł o g o w e 
D r e a m H e a t _
to_nowoczesne 
i _ i n n o w a c y j n e 
rozwiązanie_dla 
Twojego_domu.



KLEJ I WYLEWKA

FOLIA PE

FOLIA DREAM HEAT

EKRAN ALUMINIOWY

Suchy jastrych - alternatywa dla klasycznej 

lub CEMENTEX

S U F I T

P O D Ł O G A

Ś C I A N A

STROP
STELAŻ I WEŁNA MINERALNA
EKRAN ALUMINIOWY
FOLIA DREAM HEAT
PŁYTA GIPS KARTON

PODŁOGA DREWNIANA
FOLIA PE
FOLIA DREAM HEAT
EKRAN ALUMINIOWY
PODŁOŻE(BETON/DREWNO)

ŚCIANA
STELAŻ I WEŁNA MINERALNA
EKRAN ALUMINIOWY
FOLIA DREAM HEAT
REGIPS / PŁYTA MEBLOWA

zalecane systemy podłogowe FERMACEL
i płyty cementowe CEMENTEX

zalecana grubość wylewki 50-60mm
posadzki anhydrytowe 40mm

Folie Dream Heat można instalować pod kaflami
w pomieszczeniach  suchych i mokrych

np. w łazience lub garażu.

Uwaga! Pod panele winylowe/irydowe należy stosować inny podklad. 
Skontaktuj się z naszym specjalistą.



Trzymaj ster gdziekolwiek 
jesteś. Z aplikacją zysku-
jesz pełną kontolę nad 
temperaturą w domu.

21 °C 19 °C

System grzewczy Dream Heat charakteryzuje się wysoką wygodą użytkowania. 
Jednodniowy czysty montaż zawsze zakończony jest odbiorem i konfiguracją 
bezprzewodowej obsługi. Od tego momentu użytkownik może programować 
ustawienia temperatur w pomieszczeniach według własnych preferencji ciepl-
nych i czasowych. 
 Możliwości wydajności systemu grzewczego Dream Heat, można ob-
serwować dziennie na żywo na w panelu współtworzonym wspólnie z firmą 
ApaSmart, w zakładce https://dreamheat.eu/apa-smart/. 
Folie Dream Heat zainstalowaliśmy w pomieszczeniu testowym znajdującym 
się na terenie kompleksu ApaSmart. Jest to pomieszczenie codziennie użyt-
kowane przez pracowników biurowych, a więc temperatura, szczególnie zimą 
jest regulowana do odczuwanych potrzeb. Zapotrzebowanie energetyczne 
tego pomieszczenia wynosi 110kWh.

+SPRAWDŹ ZUŻYCIE PRĄDU 
w Laboratorium online 24/h



Koszt i czas realizacji inwestycji oraz koszty użytkowania 
na przykładzie 100m² domu jednorodzinnego

Ogrzewanie Dream Heat jest atrak-
cyjną alternatywą dla istniejących 
rozwiązań grzewczych ze względu 
na niskie koszty inwestycyjne oraz 
możliwość obniżenia kosztów użyt-
kowania do zera z fotowoltaiką. 
Średni koszt zużycia energii przy 
tradycyjnym zasilaniu z sieci wynosi 
tylko około 2500zł za rok. Dodat-
kową korzyścią jest brak serwisów 
i kosztów eksploatacyjnych oraz 30 
letnia gwarancja na folie grzewcze. 
Dobrze skonfigurowany system jest 
praktycznie bezobsługowy i niewi-
doczny.

Szybki i czysty montaż.
Instalatorzy przyjeżdżają na miejsce 
inwestycji ze wszystkimi niezbędny-
mi narzędziami i produktami. Mon-
taż trwa zwykle jeden dzień, jest 
bezpyłowy a na miejscu montażu 
nie zostają żadne odpadki i śmieci. 
Warto pamiętać, że montaż może 
zostać wykonany na wyschniętej 
wylewce lub innym wcześniej wy-
konanym podłożu, a po montażu 
warto umówić montaż paneli pod-
łogowych, aby szybciej korzystać z 
systemu Dream Heat. 

Porównanie kosztów instalacji systemów grzewczych Porównanie kosztów ogrzewania po 15 latach

Folia Dream Heat

Sterowniki temp. 2000zł

8000zł

Akcesoria 2500zł

Montaż

Dom jedorodzinny 
100m

3500zł

Szacunkowy koszt
 inwestycji

0zł z Fotowoltaiką

2500zł /rok

Szacunkowy koszt 
użytkowania

dane  z 2019 roku



H E A T F O R C E _ I R

Maty Grzewcze AMR
Komfort i bezpieczeństwo - System ogrzewania podłogowego AMR-150 emituje komfortowe, równomierne ciepło. Jest on czysty, wydajny i nie zanieczyszcza środowiska.
Poziom ciepła jest utrzymywany cicho i bezpiecznie, bez hałaśliwych wentylatorów czy dmuc haw. 

AMR-150 to ultra cienkie maty grzewcze produkowane 
z płaskich taśm z metalu amorficznego (aktywny element grzewczy), pokrytych dwiema 
warstwami polietylenowej izolacji elektrycznej. Taśmy zajmują około 30% powierzchni 
maty grzewczej. Dzięki takiej konstrukcji mata grzewcza zapewnia bardzo wysoki poziom 
równomiernego ogrzewania przy niskich temperaturach pracy. Do maty przymocowane 
są dwa przewody w podwójnej otulinie szerokości 25mm i długości 5 metrów. Dłuższe 
przewody dłuższe przewody mogą być dostarczone na życzenie. Maty grzewcze AMR-
150 dostępne są w kilku dogodnych rozmiarach.

Efektywne ogrzewanie pomieszczeń wymaga pokrycia ok. 65%-80% powierzchni 
podłogi; im większe pokrycie, tym mniej czasu potrzeba na dogrzanie pomieszczeń. 
AMR-150 oferuje maty w szerokiej gamie rozmiarów, które umożliwiają pokrycie 
praktycznie każdej powierzchni. Technologia ta jest niezwykle wydajna i nie stwa-
rza ryzyka uszkodzenia powierzchni podłogi, w przeciwieństwie do większości 
innych systemów ogrzewania podłogowego.

Maty grzewcze AMR-150 są jedynymi matami, które mogą być instalowane bez-
pośrednio pod każdym rodzajem podłogi ze względu na dużą powierzchnię 
wymiany ciepła i niską temperaturę na powierzchni taśmy Maty są łatwe do 
zainstalowania bezpośrednio pod wszystkimi rodzajami podłóg, eliminując 
kosztowną konstrukcję podpodłogową.

Ultra cienka konstrukcja (+25 mikronów) oznacza, że maty mogą być 
umieszczone pod każdym rodzajem podłogi bez konieczności podno-
szenia powierzchni. bez konieczności podnoszenia powierzchni. Dzięki 
zastosowaniu mat AMR-150 można zaoszczędzić do 20-40% energii po-
przez zastosowanie termostatu, a cykl chłodzenia jest zasadniczo dłuż-
szy niż ogrzewania.

AMR-150

Maty Grzewcze AMR
Komfort i bezpieczeństwo - System ogrzewania podłogowego AMR-150 emituje komfortowe, równomierne ciepło. Jest on czysty, wydajny i nie zanieczyszcza środowiska.
Poziom ciepła jest utrzymywany cicho i bezpiecznie, bez hałaśliwych wentylatorów czy dmuc haw. 



 - System ogrzewania podłogowego AMR-150 emituje komfortowe, równomierne ciepło. Jest on czysty, wydajny i nie zanieczyszcza środowiska.
Poziom ciepła jest utrzymywany cicho i bezpiecznie, bez hałaśliwych wentylatorów czy dmuc haw. 

Moc i wymiary dostępnych promienników:

 Heatforce IR 360 W - 59.5 x 59.5 x 2.2 cm (ok.4 m²)

Heatforce IR 450 W  - 90 x 50 x 2.2 cm (ok.9 m²)

Heatforce IR 600 W - 100 x 60 x 2.2 cm (ok.12 m²)

Heatforce IR 720 W - 120 x 60 x 2,2 cm (ok.14 m²)

Heatforce IR 960 W - 120 x 80 x 2.2 cm (ok.19 m²)

Heatforce IR 1200 W - 120 x 100 x 2.2 cm (ok.24 m²)

Heatforce IR to seria niedrogich pro-
mienników na podczerwień, przeznaczo-
nych do małych i średnich pomieszczeń
(4-24m²). Opcjonlanie grzejniki mogą 
być wyposażone w akcesoria: termostat, 
czasowy włącznik i wyłącznik oraz nóżki 
pozwalające na ustawienienie promien-
nika na podłodze. Dostępne są w róż-
nych konfiguracjach mocy, od której za-
leży rownież rozmiar całkowity grzejnika. 

Systemy ogrzewania podłogowego AMR-150 oparte są na unikal-
nej i opatentowanej technologii ogrzewania opartej na wstędze 
amorficznego metalu Technologia ta jest niezwykle wydajna i nie 
stwarza ryzyka uszkodzenia powierzchni podłogi, w przeciwień-
stwie do innych systemów pracujących w znacznie wyższych 
temperaturach. Maty grzewcze AMR-150:

- Zapewniają bezpieczne, komfortowe ogrzewanie każdego po-
mieszczenia lub całego domu,

- Są łatwe do zainstalowania bezpośrednio pod każdym rodzajem 
podłogi, eliminując kosztowną konstrukcję podpodłogową, ze 
względu na dużą powierzchnię wymiany ciepła i niskie tempera-
tury na powierzchni wstęgi,

- Zapewniają ciepło szybciej i bardziej równomiernie niż jakikol-
wiek inny system ogrzewania podłogowego,

- Są bardziej wydajne, ponieważ nie są osadzone w cemencie, 
eliminując w ten sposób potrzebę
ogrzewania cementu przed ogrzewaniem pomieszczenia,

- Nasz system taśmowy jest idealny w przypadku stosowania mie-
szanych wykładzin podłogowych, ponieważ nasze maty pasują 
pod każdą powierzchnię podłogi,

- Maty są objęte 15-letnią ograniczoną gwarancją od daty
produkcji.

Możliwość zawieszenia
na ścianie lub ustawienia
na podłodze

 - System ogrzewania podłogowego AMR-150 emituje komfortowe, równomierne ciepło. Jest on czysty, wydajny i nie zanieczyszcza środowiska.
Poziom ciepła jest utrzymywany cicho i bezpiecznie, bez hałaśliwych wentylatorów czy dmuc haw. 

Specyfikacja techniczna:

Napięcie: 230V
Maksymalna moc na m²: 1m²-150W
Opór elektryczny - w zależności od długo-
ści poszczególnych odcinków, dokładne 
dane na stronie www.dreamheat.eu,
Miejsce montażu: podłoga, ściana
Wymiary: szer: 50cm lub 100cm,
Maksymalna tem. grzania: 40 stopni,
Zakres tem. czujnika: od 5 stopni do 40 
stopni
Maksymalna długość mat dla szerokości:
szer.: 50cm dł.: maks: 9m
szer.: 100cm dł.: maks: 4m



NOWOŚĆ
DREAM HEAT

Przedstawiamy Dream Heat Double Protect
piankę pod podłogi winylowe, opracowaną 

w całości przez firmę Dream Heat.

Nowe rozwiązanie oferuje twardość
zbliżoną do specjalistycznych podkładów,

oferując izolację cieplną tradycyjnej folii alu.

Doskonałe właściwości termiczne
Bardzo dobra akustyka pomieszczeń

Produkt sprawdzony przez producentów paneli
nadaje się pod panele winylowe rygidowe



Termostat NJ-002 biały
Art. no. -BUD0092
Termostat NJ-002 biały (smart home)
Art. no. -BUD0092(-) 
Termostat NJ-002 czarny

Art. no. -BUD0097 
Termostat NJ-3000 biały
Art. no. -BUD0051
Termostat NJ-3000 czarny
Art. no. -BUD0054

Heatforce IR 360 W - Art.Nr.: BUD0145 
Heatforce IR 450 W - Art.Nr.: BUD0146
Heatforce IR 600 W - Art.Nr.: BUD0147 
Heatforce IR 720 W - Art.Nr.: BUD0148 
Heatforce IR 960 W - Art.Nr.: BUD0149 
Heatforce IR 1200 W - Art.Nr.: BUD0150  

Dream Heat DH No.1 240W/m²
Art. no. - BUD0050
Dream Heat DH No.2 400W/m²
Art. no. - BUD0065
Dream Heat DH No.3 220W/m²
Art. no. - BUD0091
Dream Heat DH No.4 160W/m²
Art. no. - BUD0123

Dream Heat Mata Grzewcza AMR 150
Art. no. - BUD164 - Art. no. - BUD183

Termostat NJ-6000 biały
Art. no. -BUD0052
Termostat NJ-6000 czarny
Art. no. -BUD0053

Termostat NJ-1000
Art. no. -BUD0090

Termostat NJ-8000
Art. no. -BUD0134

Termostat NJ-003
Art. no. - BUD-0127-W

Przewód zasilający 2.5mm x 100m roll
Art. no. -BUD0060/0096
Złączki Z1  x100szt. (opak)
Art. no. -BUD0055
Złączki Z2  x100szt. (opak)
Art. no. -BUD0088

Taśma montażowa DH
Art. no. -BUD0057
Taśma izolacyjna
Art. no. -BUD0063
Taśma butylowa 1400x5cm
Art. no. -BUD0062
Taśma but. 10cmx0,1cmx25mb
z włókniną Art.no-BUD0121

Ściągacz izolacji
DH-WC 1 Art. no. -BUD0072
Zaciskarka złączek 
DH-CP 1 Art. no. -BUD0056

Folia bud. 25m*1,2m*5mm
Art. no. -BUD0058
Folia izolacyjna 4m*25m*0,3mm
Art. no. -BUD0059
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NJ-6000 Wi-Fi NJ-1000 NJ-8000 Wi-Fi NJ-003 Wi-Fi

NJ-3000 Wi-Fi



Jak znaleźć więcej informacji na temat folii grzewczych Dream Heat?

Do każdego regionu Polski mamy przypisanych handlowców a aktualne numery 
do nich można znaleźć na naszej stonie internetowej 

www.dreamheat.pl w zakładce kontakt.

Organizujemy tematyczne webinaria i szkolenia. Terminy i zapisy dostępne na na-
szej stronie internetowej i u opiekunów regionalnych.  Jesteśmy obecni na impre-
zach targowych w całej Polsce. Na stronie www.szkolenie.ziad.bielsko.pl można 

sprawdzić terminy szkoleń oraz dokonać rezerwacji.

Na naszych kanałach w social media prezentujemy wszystkie nowości. Obserwuj, 
subskrybuj, polub aby ciągle być na bieżąco. 

www.dreamheat.eu

“Folie marki Dream Heat do ogrzewania podczerwienią stanowią bardzo dobry i nowoczesny odpowiednik dotychczasowo znanych nam źródeł ciepła, a w połączeniu z instalacją 
fotowoltaiczną doskonale wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. ”

Polecam - dr hab. inż. Marcin Kasprzak, profesor Politechniki Śląskiej

"Jesteśmy producentem nowoczesnych domów energooszczędnych w systemie prefabrykowanym. Bazując na wieloletnim szerokim doświadczeniu w budowaniu domów i  
ugruntowanej wiedzy o ich funkcjonowaniu wypracowaliśmy najbardziej efektywny system ogrzewania. Dzięki połączeniu dwóch technologii:  fotowoltaiki czyli wytwarzania energii 

elektrycznej ze słońca oraz mat grzewczych marki Dream Heat stworzyliśmy projekt "ogrzewamy za zero złotych"! W rezultacie Inwestor nie ponosi kosztów związanych z ogrze-
waniem domu, a my jesteśmy dumni, że przyłączamy się do nurtu rewolucji ekologicznej. Zastosowanie dokładnie takiego systemu to najwyższy komfort użytkowania, a całkowita 

bezobsługowość sprawia, że zyskujemy czas i energię dla rodziny, komfort wraz ze spokojem ducha, oraz oszczędności w portfelu. Cóż więcej potrzeba?" 

Prezes Zarządu Domy 3Q Krzysztof Wronkiewicz"

„Rekomendujmy maty grzewcze na podczerwień marki Dream Heat jako uzupełnienie naszego szerokiego wachlarza innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla klientów, 
którzy szukają komfortu w codziennym życiu i pracy."  

Artur Pollak – prezes APAGroup właściciel marki  APASMART.


