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INTRO
“
A nossa vasta experiência trouxe-nos uma forte presença tanto
no mercado nacional como internacional, tanto através de distribuidores, como através de empresas de instalação com vasta
experiência e capacidade de apoio técnico ao cliente. Em 2010
a Ceilhit juntou-se ao Grupo Fenix, um dos maiores fabricantes
de sistemas de aquecimento elétrico radiante. O grupo Fenix
exporta atualmente para mais de 70 países em todo o mundo,
uma grande variedade de produtos: cabos de aquecimento e
películas de aquecimento para aquecimento de pavimento e
teto, desembaciadores de espelhos, painéis de aquecimento
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radiante, descongelamento de exteriores e proteção contra o
gelo, assim como uma vasta gama de soluções de regulação de
temperatura, especialmente desenvolvidos para cada aplicação.
Em 2016, o Grupo Fenix iniciou o desenvolvimento de soluções
de gestão inteligente de redes de energia.
Os nossos produtos proporcionam soluções para uma vasta
gama de aplicações:
• Setor residencial.
• Setor terciário: centros de dia, lojas, jardins de infância, museus,
igrejas, hoteís, pavilhões desportivos, terraços, etc.
• Setor industrial e comercial
• Locais húmidos: casas de banho, saunas, câmaras frias.
• Descongelamento exterior e proteção ao gelo: tubagens, telhados, passadiços, locais de entrada, rampas, etc.

Estrutura do Grupo FENIX

ESPANHA
CEILHIT SLU
Empresa de Produção e venda

ESLOVÁQUIA
Fenix Slovensko SRO
Empresa de Produção e venda

ALEMANHA
Fenix Deutschland GmbH
Empresa de venda

REPÚBLICA Checa
Fenix Ltd
Empresa de produção

FRANÇA
ACSO
Empresa de Produção e venda

Noruega
Konsulent Team AS
Empresa de venda

REINO UNIDO
Flexel International Ltd
Empresa de Produção e venda

POLÓNIA
Fenix Polska
Empresa de venda

FENIX TRADING SRO
Empresa de venda
Fenix Group AS
Empresa mãe
AERS
Centro Tecnológico

Demista Ltd
Empresa de produção
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VANTAGENS DOS
SISTEMAS DE
AQUECIMENTO
RADIANTE
• Máximo conforto, aquecimento uniforme.

• Higiénico e saudável, circulação mínima de pó e partículas
alergénicas

• Distribuição ideal da temperatura
• Não consome oxigénio, não emite fumos ou cheiros
• Sistemas energeticamente eficientes
• Compatível com energias renováveis
• Custos reduzidos
• Sistemas preparados para um futuro elétrico mais limpo
• Investimento inicial baixo
• Baixos custos de exploração com regulação individual dos
compartimentos

• Invisível e integrado na estrutura, deixando as paredes livres
para decoração.
• Soluções ideais para renovações com baixa espessura

• Sem manutenção
• Painéis estéticos para um melhor enquadramento interior
• Longo período de vida
• Seguro, sem riscos de fogo ou de fugas
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PORQUE DEVEREI
ESCOLHER AS SOLUÇÕES
DE AQUECIMENTO
RADIANTE CEILHIT?
Sendo fabricantes desde 1975, acumulamos
uma vasta experiência no setor. Faça uma escolha inteligente, preferindo experiência a fiabilidade. Elevada longevidade dos produtos
existindo atualmente instalações com mais de
40 anos, em perfeito estado de funcionamento.

10 anos de garantia para todos os produtos
com integração no pavimento.

Alargada oferta de produtos para as mais diversas solicitações.

Prazos de entrega reduzidos.

Orçamentos sem custos nem compromissos
e sempre com um contacto direto e pessoal.

Apoio técnico.
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AQUECIMENTO
PAVIMENTO
Ideal tanto para novas construções como em situação de remodelações, onde as alturas disponíveis nos pavimentos são
limitadas. Graças a soluções especiais de isolamento térmico e
baixas espessuras de equipamentos, a solução de aquecimento no pavimento pode ser instalada imediatamente por cima
do pavimento existente, seja com cabos de aquecimento (espessura <1,5mm) seja com película de aquecimento (<1mm).
No caso de renovação parcial, com controlo individual por
compartimento, a solução pode ser instalada apenas nos locais desejados. Poderá assim intervencionar em alturas diferenciadas garantindo sempre o melhor conforto com regulação independente através de termóstato.
O sistema será totalmente integrado no pavimento e com fácil
instalação. Não precisa de caldeira, tubagens, radiadores, exaustão de fumos, evitando assim necessárias manutenções futuras.
O sistema permitirá dois tipos de modos de operação:

manter a temperatura no valor programado. A regulação de
temperatura controlará o sistema de acordo com a temperatura do compartimento, tendo em conta a temperatura ambiente
programada, monitorizando de igual forma a temperatura de
pavimento de forma a manter uma temperatura de pavimento confortável. As potências habitualmente instaladas oscilam
entre os 60W/m2 e os 120W/m2, dependendo do tipo de edifício e do seu balanço térmico.
Sistema auxiliar de aquecimento: é requerido ao sistema
manter uma temperatura de pavimento confortável. Como
exemplo temos uma casa de banho onde se pretende ter o
chão quente quando se está descalço. A potência instalada é
normalmente elevada (150W/m2) de forma a obter uma rápida resposta do sistema. Esta solução é regulada apenas pela
temperatura de pavimento tendo como objetivo manter determinada temperatura de pavimento, mesmo que a temperatura ambiente aumente (por exemplo devido ao vapor de água
durante o duche).

Sistema principal de aquecimento: é requerido ao sistema

Aquecimento pavimento | 09

ESTEIRAS

DE AQUECIMENTO
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Novas construções ou renovações
Por baixo de pavimentos cerâmicos, pedra, mármore ou
outros revestimentos de pavimento, com uma espessura
mínima de 12-20mm (incluindo isolamento térmico).

Produzimos uma vasta gama de esteiras de
aquecimento para ir ao encontro das áreas desejadas.
Largura: 25cm para uma mais fácil instalação em
locais reduzidos (casas de banho), 50cm e 70cm
para uma rápida instalação em locais maiores.

Como sistema principal ou auxiliar.
Fácil e rápida instalação simplesmente desenrolando o cabo
de aquecimento, já que a esteira de aquecimento vem de
fábrica dimensionada sobre uma malha em fibra de vídeo.

Potências: potências instaladas de 60-85100-115-120-150 e 180W/m2.
Na versão 60W/m2 para novas construções, bem
isoladas ou em edifícios de baixo consumo, até
180W/m2 para pequenas casas de banho, onde a
superfície disponível (área depois de descontados
os móveis, peças sanitárias, etc.) é reduzida.

“

O espaçamento do cabo de aquecimento
dimensionado nas esteiras de aquecimento (suporte
em rede de fibra de vidro) varia entre 8-12cm para
uma melhor distribuição do calor, quando localizadas
imediatamente por baixo do revestimento final e
até 18cm se considerarmos uma solução de semiacumulação (3-5cm abaixo do revestimento final).

Sem campos eletromagnéticos

Instalação com cimento ou betonilha

Adequado para locais húmidos IP 67

Elementos com comprimentos standard.
Nunca cortar o cabo de aquecimento.

Seguro, retardante chama

Aquecimento pavimento
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CABO

DE AQUECIMENTO
Novas construções ou renovações
Por baixo de pavimentos cerâmicos, pedra, mármore ou outros revestimentos de
pavimento, com uma espessura mínima de 12-20mm (incluindo isolamento térmico).
Como sistema principal ou auxiliar.
Gama standard 17.9 W/ml

Sem campos eletromagnéticos
Adequado para locais húmidos IP67
Seguro, com retardador de chama

“

Instalação com cimento ou betonilha
Fixo com fitas de fixação ou acessórios adequados
Elementos com comprimento standard. Nunca cortar o
cabo de aquecimento. Permite um melhor ajustamento
em locais mais pequenos e em locais mais difíceis.
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ESTEIRA

ALUMÍNIO
Por baixo de pavimento flutuante. Ideal para renovações com uma
espessura de 7,6mm, já incluindo o isolamento térmico de 6mm.

Sem campos eletromagnéticos

Instalação fácil, rápida e limpa (sem betonilha de regularização)
Como sistema principal de aquecimento ou como auxiliar

Seguro, com retardador de chama

Gama standard

Instalação seca

Potência de 80W/m2 e de 140W/m2

Adequado para locais húmidos IP67

Largura 50 cm
Elementos com comprimento standard.
Nunca cortar o cabo de aquecimento.

Aquecimento pavimento
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PELÍCULA

DE AQUECIMENTO
Por baixo de pavimento flutuante. Ideal para renovações com uma
espessura de 7mm, já incluindo o isolamento térmico de 6mm.
Existe versão para aplicação em aquecimento de teto, em teto
falso com placas de gesso cartonado.
Instalação fácil, rápida e limpa (sem betonilha de regularização)
Como sistema principal de aquecimento ou como auxiliar
Gama standard
Potências 80 – 130 – 150 - 200 W/m2
Largura 30 – 50 – 60 - 100 cm
Gamas standard teto
Potência de 140 – 200 W/m2
Largura 40 – 50 cm
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Sem campos eletromagnéticos
Seguro, com retardador de chama
Instalação seca
A película pode ser cortada nos comprimentos
desejados. Permite o corte e ligação durante a
aplicação.

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO DE AQUECIMENTO PAVIMENTO RADIANTE
Uma adequada solução de isolamento térmico de pavimento é de extrema importância numa instalação de pavimento radiante,
já que tornará o sistema não só mais eficiente como diminuirá as perdas energéticas.
Em situações de renovação, a espessura da solução é sempre um pormenor crítico. A Ceilhit fornece soluções de isolamento
térmico de pavimento com baixa espessura e elevada eficiência, com espessuras entre 8-15mm.

Placas de XPS revestidas, com
6mm ou 10mm

Placas de isolamento em fibras
de madeira, 8 mm

Placas de XPS
6 mm

Placas em poliestireno extrudido revestidas em ambos os
lados com barramento armado com fibra de vidro. Para instalação em soluções com cabos e esteiras de aquecimento.

Para instalações com cabos e esteiras de
aquecimento

Para utilização em soluções com película
de aquecimento e esteira de alumínio.

• Dimensões: 1100 x 600 x 8 mm
• Condutibilidade térmica: 0,046 W/m.K

• Dimensões: 1000 x 500 x 6 mm
• Condutibilidade térmica: 0,0298 W/mK.

• Dimensões: 1200 x 600 x 6 / 10 mm
• Condutibilidade térmica: 0,033 W/m.K

Vasta gama de acessórios para uma mais fácil instalação em soluções de aquecimento radiante com cabos de aquecimento, esteiras ou película.

Banda expansão perimetral - 5 mm

Barreira de vapor em polietileno

Tiras de fixação

Instalada no perímetro do compartimento quando na instalação de cabos ou
esteiras de aquecimento.

Aplicada por cima da película de aquecimento.

Para uma mais fácil instalação dos
cabos de aquecimento. Permite uma
fixação regular e segura.

Diminui as perdas térmicas e absorve
dilatações.

***Contate-nos para outros acessórios
Aquecimento pavimento
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PAINÉIS
RADIANTES
APLICAÇÕES E VANTAGENS
DOS PAINÉIS RADIANTES
• Conforto máximo, aquecimento homogéneo.
• Distribuição ideal da temperatura e ajustável por compartimento.
• Sistemas energeticamente eficientes.
• Custos reduzidos – investimento inicial baixo.
• Baixos custos de exploração e regulação individual por compartimento.
• Sem manutenção.
• Vida útil prolongada.
• Seguros, sem riscos de fogo ou fugas.
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• Higiénicos e saudáveis, circulação mínimas de poeiras e partículas alergénicas.
• Não consome oxigénio, não emite fumos ou cheiros.
• Compatível com energias renováveis.
• Preparado para um futuro elétrico e mais limpo.
• Painéis esteticamente enquadráveis na decoração
• Soluções específicas para todos os setores.

PAINÉIS U & U BASIC

PAINÉIS GR, G, GS, PEDRA & CERÂMICOS

O seu exclusivo acabamento de superfície e distribuição uniforme da temperatura maximiza a componente da radiação na
energia transferida assegurando assim, uma melhor distribuição
do calor no compartimento.

Sendo uma evolução dos painéis U com diferentes acabamentos de
superfície, diferentes dimensões e potências, para permitir soluções
para qualquer necessidade com o melhor enquadramento estético.

Escritórios, lojas, setor residencial, terciário ou industrial.

Possibilidade de serem transformados em bonitos toalheiros ou
de serem personalizados com uma imagem de elevada qualidade,
Escritórios, hotéis, setor residencial e terciário.

PAINÉIS K+

PAINÉIS IN/IKP

Ideais para aquecimento auxiliar em locais com uma solução
de aquecimento primária insuficiente ou em zonas frias.

Desenvolvidos para aplicações industriais e em agricultura, com
elevadas exigências.
Melhor proteção IP e/ou versão não explosiva para locais perigosos.
Setor terciário e indústria.

PAINÉIS ALTA TEMPERATURA S+

PAINÉIS AQUECIMENTO PARA TERRAÇOS

Aquecimento de grandes volumes em tetos altos, tanto no setor industrial, agricultura, centros exposições, igrejas, ou em qualquer edifício com teto até 10m, onde as soluções por convecção
são inúteis.

Solução ideal de aquecimento para locais semiabertos.
Setor residencial, restaurantes, hotéis, terraços, zonas de fumadores, etc.

Setor terciário e industrial ou em locais exteriores semiabertos

PAINÉIS CH
Aquecimento de zonas junto a bancos de igreja, como complemento aos painéis K+. Ambos sendo a solução mais eficiente
para este tipo de aplicação. Localizados por baixo dos bancos,
são eficientes sem interferir com o aspeto estético da igreja.

Painéis Radiantes
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PAINÉIS

U & U BASIC
Distribuição máxima de calor por radiação. Temperatura
uniforme no compartimento.
Disponíveis em duas versões:
U (universal) de montagem direta em tetos ou em tetos
falsos (60x60cm ou 120x60cm)

U+ Basic foi desenvolvidos para ser instalado em paredes,
possuindo um acabamento mais suave, para uma melhor limpeza.

Gama de potências 300 - 600 - 700 - 850 W

Equipados com termo fusível para evitar sobreaquecimento.
Ideal para jardins de infâncias ou centros geriátricos, etc.
Gama de potências: 300 - 600 - 850 W.
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“
Mais de 30 anos de sucesso no mercado.
Tecnologia única patenteada para uma ótima
transferência da energia radiante.

Painéis Radiantes
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PAINÉL VIDRO

GR

Combinando a eficiência e funcionalidade com um design
atrativo e intemporal, para montagem em parede (horizontal ou
vertical) ou diretamente no pavimento com suportes opcionais.
Gama de potências: 300 - 500 - 700 - 900 W
Cores: branco, preto, vermelho, verde pistachio, espelho.
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PAINÉL VIDRO COM MOLDURA

G

Produto único do ponto de vista estético, aliando a
transferência de energia radiante com a beleza natural do vidro.
Com uma moldura em alumínio, de baixo perfil e versáteis
acessórios para uma fácil instalação em paredes ou tetos.
Gama de potências: 300 - 600 - 850 W.
Cores: branco, preto, espelho, imagem alta qualidade.
Disponível na versão E com acabamento em pó plástico no lugar
do vidro.

Painéis Radiantes

| 21

PAINÉL VIDRO

GS

O painel GS combina o design elegante com a ausência de
molduras dos painéis GR num perfil reduzido, baixo peso e
de instalação em paredes ou tetos.
Gama potências: 300 - 500 - 600 - 850 W
Versão reduzida: 500 W e 40 cm de largura para se
enquadrar em qualquer casa de banho ou local pequeno.
Cores: branco, preto, espelho, vermelho vinho, basalto, cinza
grafite, grafite ou com imagem de alta qualidade.
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PAINÉL VIDRO

COM IMAGEM

Personalizável

A beleza natural do vidro associada a uma imagem de elevada
qualidade impressa nos painéis G e GS.
Escolha de variedade de imagens da nossa galeria ou
personalize o painel radiante com a sua própria imagem de
elevada qualidade (imagem cooperativa, imagem própria,
paisagens, etc).

Painéis Radiantes

| 23

PAINÉL

PEDRA
Combina a eficiência e o conforto do aquecimento radiante
elétrico com a beleza do material cerâmico sinterizado,
com texturas na moda, que imitam perfeitamente o betão, o
concreto ou as pedras naturais. De perfeito enquadramento
em qualquer local: residências, hotéis, escritórios, etc.
A pedra sinterizada apresenta propriedades muitos interessantes (100%
natural, resistente aos riscos, à prova de água, fácil de limpar, higiénica,
propriedades radiantes) que trazem a este produto a qualidade máxima.
Gama potências: 300 - 500 - 700 - 1050 W
Texturas: concrete Taupe, Calacatta, Betão, Basalto preto.

24 | CEILIHT. O futuro é elétrico

Pedra sinterizada

PAINÉL

CERÂMICO
Painéis radiantes com aspeto elegante e acabamento cerâmico,
com aparência que imita a pedra natural.
Podem ser preparados com suporte de toalhas
Potência: 400 W
Cores: Bege, carvão, creme, marron, rosso.

Painéis Radiantes
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PAINÉL

TOALHEIROS
ELÉTRICOS
Usufrua do conforto e elegância dos nossos painéis,
transformando-os num funcional toalheiro, através da
adição (opção) de suporte de toalhas nas versões GR. GS,
PEDRA e CERÂMICOS.
Suporte de toalhas simples ou duplo
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PAINÉL

K+

Desenhados para soluções de aquecimento auxiliar ou para zonas localizadas,
com baixa potência e mínimo consumo. Instalação em paredes, mesas, balcões, receções de hotéis e lojas, bancos de igreja, estações de trabalho, etc.
Proporcionam um calor confortável e suave.
Gama potências: 100, 200, 270, 330 e 400 W
Branco e castanho como cores standard. Outras cores disponíveis por pedido.

Painéis Radiantes
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PAINÉL

IN/IKP
Desenvolvidos para aplicações industriais e na agricultura.
Com uma elevada proteção IP e/ou versão não explosiva para
locais perigosos.
Para trazer o conforto e as vantagens do aquecimento radiante
para áreas com elevado nível de pó ou onde uma versão não
explosiva é necessária: estufas, instalações gado vivo, etc.
Gama potências: 700 - 750 W
Cor standard: Branco. Outras cores disponíveis por pedido.
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PAINÉL

S

Os painéis de alta temperatura S+ foram desenvolvidos para
aquecimento de grandes volumes em instalações de teto,
tanto na indústria, em pavilhões de agricultura, armazéns,
centros de exposições, igrejas, ou em qualquer edifício com
pé direito entre 3,5m e 10m.
Compostos com de um a três elementos de aquecimento em
alumínio, de acabamento especial eletroquímico de silicato,
que aumenta a componente de radiação térmica, um dos
componentes da transferência térmica.
Esta tecnologia patenteada garante uma emissividade única e
incomparável, muito próxima das caraterísticas de um corpo negro.

Disponíveis na versão Anticor, à prova de corrosão, para locais
com condições mais exigentes e elevada humidade (estruturas
de agricultura, zonas de lavagem, junto ao mar, piscinas, etc.).
Também disponíveis em versão curta (650mm comprimento)
para locais de espaço reduzido.
Gama potências:
- CURTO: 600 e 850 W
- NORMAL/ANTICOR: 900, 1200, 1800, 2400, 3000 e 3600 W
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PAINÉL

TH

O seu design e cor escura enquadra-se em qualquer ambiente.
Sem luzes, nem cheiros ou fumos que causem incomodo no
local de instalação.
Proporciona um aquecimento suave e eficiente.
Suportes ajustáveis para ajustar o foco do aquecimento ao
local desejado.
Potências: 1000 e 1500 W
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“

Solução ideal para aquecimento de jardins de inverno, zonas semi-abertas, terraços cobertos, estruturas de jardins, igrejas, zonas exteriores de restaurantes e
de hotéis, zonas exteriores protegidas para fumadores, terraços residenciais, etc.

PAINÉL

CH
“

Os painéis CH foram especialmente desenvolvidos para
aquecimento de bancos de igreja, com o painel a ser colocado por baixo do banco. Em conjunto com os painéis K+, são a
solução mais eficiente para o aquecimento localizado. A sua
cor preta mate passa despercebida na cor escura da madeira
típica dos bancos de igreja.
Rápida inércia para aquecimento pontual sem necessidade de
aquecimento total da igreja.
Disponíveis em três tamanhos e potências, 260W, 400W e 600W,
para qualquer dimensão de banco. Inclui grelha de proteção.

Painéis Radiantes
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EXTERIOR
DERRETER
NEVE
DERRETER NEVE
PROTEÇÃO CONTRA GELO
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Previne simultaneamente a formação de gelo e acumulação de neve. O sistema funciona automaticamente
e apenas quando necessário através da monitorização da temperatura exterior e nível de humidade.
Proteção à formação de gelo em tubagens
Cabo de aquecimento: rampas de acesso, escadas, passadiços, zonas de carga/descarga,
campos de futebol, telhados, caleiras, tubagens, em aplicações na agricultura, câmaras firas, etc.
Esteira de aquecimento: Para uma instalação mais fácil em locais exteriores.
FÁCIL INSTALAÇÃO – SEM MANUTENÇÃO

Gama standard em cabos de aquecimento: 8 - 17 - 22 - 25 - 33 W/m
Gama standard em esteira de aquecimento: 330 W/m2
Cabo PFP: 12W/m, com termóstato integrado. Para tubagens

Exterior Derreter Neve
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OUTROS PRODUTOS E
APLICAÇÕES
DESEMBACIADOR
DE ESPELHOS

TAPETES DE
AQUECIMENTO

PELÍCULA DE AQUECIMENTO
VIVARIUM E TERRARIUM

A forma mais rápida e eficiente para prevenir a formação de vapor de água num
espelho. Proporciona uma eficaz forma
de desembaciar um espelho com baixos
custos de operação.

Com a vantagem do nosso know-how em
aquecimento radiante, desenvolvemos uma
gama de tapetes para aumentar o conforto
em situações especificas. Não requere qualquer instalação além de ser completamente
amovível. Seja para remoção de neve em locais específicos ou para aquecimento localizado dos pés, em locais de trabalho. Para
derreter neve sem esforço derretendo em
áreas específicas ou garantir pés quentes e
um local de trabalho mais confortável.

Películas de aquecimento especialmente
desenvolvidas para vivários e terrários,
recriando o ambiente natural para repteis e roedores.

34 | CEILIHT. O futuro é elétrico

REGULAÇÃO
A regulação de temperatura é essencial e um componente muito importante num sistema de aquecimento, assegurando o
máximo conforto em cada compartimento no horário desejado,
minimizando o consumo de energia para menores custos de exploração, sem com isso comprometer o conforto desejado.
Os nossos termóstatos incluem as últimas tecnologias, com
ecrã tátil e uma interface de fácil utilização. Com uma programação de vários níveis até 7 dias para cada compartimento,

podendo ser ajustados diretamente ou através de dispositivo
móvel nos modelos selecionados. Incluem-se diversas programações e opções para um melhor conforto.
Regulação por compartimento ou por zonas, de acordo com a
temperatura ambiente e/ou com a temperatura de pavimento
(limitada entre 26-29°C), para um máximo conforto e ao mesmo tempo assegurar compatibilidade com pavimentos sensíveis a temperaturas.

TFT - WIFI.

TFT.

SÉRIE V.

Termóstato digital com ecrã tátil

Termóstato digital com ecrã tátil

Regulação sem fios e Unidade Central WIFI

• Ecrã de 2,8” a cores

• Ecrã de 2,8” a cores

• Duas cores de fundo (branco/preto)

• Totalmente programável

• Programação fácil e intuitiva.
• Múltiplos ajustes de temperatura

• Quatro cores fundo disponíveis
(branco, vermelho, azul e verde)

• Função de janela aberta

• Programação fácil e intuitiva.

• Opção de bloqueio do ecrã.

• Múltiplos ajustes de temperatura

• Sensor ambiente integrado: regulação
de temperatura de 0°C a 40°C

• Função de janela aberta

• Senso de pavimento incluído (3m
comprimento): temperatura máx. 35°C

• Possibilidade de ligar sensor
auxiliar extra

• Opção de bloqueio do ecrã.

Unidade Central WIFI V24
• Ecrã de 2,8” a cores
• Pode controlar toda a casa (até 24 zonas)
Termóstato sem fios V22
• Programação semanal
• Comunicação bidirecional com recetor V23 e
com o recetor tomadas V25 (até 4 unidades)
• Pode ser operado independentemente
como parte do sistema central gerido
pela unidade Central V24

• Possibilidade de ligar sensor
auxiliar extra

Recetor sem fios V23

• Disponível em 17 línguas

• Recetor normalmente controlado pelo
termóstato sem fios V22

• LIGAÇÃO WIFI: com controlo através
de aplicação

• Sensor de pavimento opcional
• Compatível com caixa de aparelhagem funda
Outros equipamentos: Controlo remoto /
recetor de tomadas
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REFERÊNCIAS E
PROJECTOS EMBLEMÁTICOS
• Casas familiares
• Apartamentos
• Centros de educação

• Edifícios comunitários
• Pavilhões industriais ou para agricultura
• Centros de dia

• Hotéis
• Igrejas
• Edifícios emblemáticos

Luxury – Hotel K2
Courchevel
France

MNAC
Museu
Barcelona

AGBAR TOWER
Escritórios
Barcelona

BASÍLICA DE SAN MARCO
Venecia
Italia

HYATT PARK HOTEL
Paris Vendome
França

SAGRADA FAMILIA
Barcelona

EDIFÍCIO INTEMPO
Benidorm
Espanha

ZOO
Barcelona

DESHIELO
Heliporto hospitais

OUTROS PROJETOS
E COLABORAÇÕES:

• Mercadona (Supermercado)
• Ahorramás (Supermercado)

• Aguas del Maastrazgo (derreter neve)
• Fungirola zoo

• Bioparc
• Hoteís Melia

Product design
CEILHIT SLU
Concept, design and printing
Otzarreta Think & Make
www.otzarreta.com
CEI0845548BB

c/ Galileu, 38-40
08850 Gavá SPAIN
T. +34 93 26 111 25
M. comercial@ceilhit.es

Distribuidor:

www.ceilhit.es

