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Znajomy problem: 
pojawia się potrzeba zro-

bienia instalacji ogrzewa-
nia podłogowego na jakiejś niewielkiej powierzch-
ni – na przykład w eleganckiej, zaprojektowanej 
sporym nakładem sił i kosztów łazience. Scena-
riusz teoretycznie dość prosty w realizacji. Kło-
pot pojawia się wtedy, gdy zechcemy w ten czy 
inny sposób regulować temperaturę w tym po-
mieszczeniu. Owszem, są na to sposoby, ale cięż-
ko znaleźć złoty środek, czyli urządzenie, które  
z jednej strony będzie umożliwiało sprawną re-
gulację temperatury, a z drugiej nie będzie za-
nadto ingerować w wygląd – było nie było – re-
prezentacyjnego pomieszczenia.

AFRISO znalazło ten złoty środek. Zestaw rtl-Box  
324 Vario z zaworem termostatycznym typu RTL 
i kasetą podtynkową – zaprojektowany do re-
gulacji temperatury w pomieszczeniach, które 
dotąd ogrzewał tylko grzejnik. Zastosowanie ze-
stawu pozwala na podłączenie nowej instalacji 
ogrzewania podłogowego lub ściennego do już 
istniejącej instalacji grzejnikowej.
Dlaczego kupno i wykorzystanie AFRISO RTL-Box 
324 Vario będzie dobrym rozwiązaniem? Przede 
wszystkim zestaw jest bardzo prosty w pod-
łączeniu do instalacji, która jest już na miejscu. 
Budowa zestawu też nie należy do szczególnie 
skomplikowanych – składa się on z kompakto-
wego panelu i pokrętła głowicy termostatycznej.  

Oba te elementy wykonano z wytrzymałego plasti-
ku, który posłuży wiele lat, nawet w warunkach ła-
zienkowych. Panel ma kompaktowe wymiary – za-
ledwie 11,5x13,5 cm, czyli w żadnym wypadku nie 
będzie dominował wizualnie nad wystrojem łazienki.  
panel jest zaprojektowany możliwie prosto  
i minimalistycznie, bowiem urządzenie ma być  
w łazience dyskretną, nierzucającą się w oczy po-
mocą. Dlatego też wykonano go w białym kolorze, 
który powinien pasować do znakomitej większo-
ści łazienek. Pod panelem zestawu umieszczo-
no ramę montażową i kanał, w którym osadzony  

jest zespół zaworowy. Kanał służy do tego, by 
doprowadzić rury instalacji ogrzewania płasz-
czyznowego, które można łatwo podłączyć za 
pomocą luźnych przyłączy typu eurokonus.  
Zestaw rtl-Box charakteryzuje się precyzyj-
nie regulowaną głębokością montażową w za-
kresie 63-85 mm. Jeżeli jest taka potrzeba in-
stalacyjna, opcjonalnie można domówić zestaw 
przedłużający maksymalną głębokość montażo-
wą o dodatkowe 20 mm. Pokrętło głowicy termo-
statycznej odpowiada za precyzyjną regulację 
temperatury powrotu, dzięki czemu użytkownik 
jest zabezpieczony przed niepożądanym prze-
grzewaniem się podłogi i całego pomieszczenia.

Jak regulować temperaturę w miejscach, które do tej pory były ogrzewane wyłącznie przez grzejnik i nie zrujnować wyglądu pomieszczenia 
skomplikowanym, trudnym w podłączeniu urządzeniem? Sprawdźcie nowość AFRISO: zestaw RTL-Box 324 Vario.
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Przykładowy schemat aplikacyjny zestawu RTL-Box 324 Vario
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