
Fir ma Le ga lett Pol ska Sp. z o.o. ist nie je w Pol sce od 1994 ro ku,
ja ko część mię dzy na ro do we go kon cer nu Le ga lett In ter na tio nal
AB z sie dzi bą w Szwe cji. Pol ska sie dzi ba fir my od lat mie ści się
w Gdań sku. Od 1994 ro ku z po wo dze niem do star cza do pol skich
odbior ców Fun da ment Grzew czy Le ga lett. W ra mach ofer ty fir my
do star cza ny jest kom plet ny pa kiet ma te ria łów nie zbęd nych do
wy ko na nia fun da men tu wraz z do ku men ta cją tech nicz ną, kon sul -
ta cja mi i do radz twem. Po nad to przed się biorstwo ofe ru je rów nież
wy ko na nie pły ty fun da men to wej przez au to ry zo wa ne przez nas
fir my wy ko naw cze na te re nie ca łe go kra ju.

W cią gu 13 lat swej dzia łal no ści LE GA LETT Pol ska Sp. z o.o.
do star czył po nad 150 000 me trów kwa dra to wych grzew czej

pły ty fun da men to wej do odbior ców w ca łej Pol sce. Fir ma
współ pra cu je z wy so ko wy kwa li fi ko wa ny mi spe cja li sta mi z ca łego
kraju go to wy mi do re a li za cji za mówień zło żo nych przez klien -
tów. Ko rzy sta z do świad czeń szwedz kich ko le gów, którzy wciąż
pro wa dzą ba da nia i roz wi ja ją kon cep cję kon struk cji fun da men tu
i stro pu zwła szcza w ta kich dzie dzi nach jak: za bez pie cze nie
przed wil go cią, zu ży cie ener gii, ma ga zy no wa nie cie pła, opty -
mal ne wy ko rzy sta nie ma te ria łów.

Biu ro pro jek to we Le ga lett-u jest za wsze go to we pod jąć się za -
pro jek to wa nia spe cjal nych urzą dzeń zgod nych z wy ma ga nia mi
i ocze ki wa nia mi klien tów, jak np. in te gra cja sy ste mu Le ga lett
z ko min kiem.
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Fundament Płytowy i System
Ogrzewania Podłogowego

SITAC 3916/89
ITB AT-15-2151/96

Cykl budowlany

Za be to no wa ny fun da ment jest 
za bez pie cza ny fo lią bu dow la ną.

Be to no wa nie fun da men tu. 
Be ton B20 do za la nia fun da men tu 
do star cza ny jest za po mo cą po mpy.

W wy zna czo nych miej scach 
ukła da my ru ry grzew cze, łą cząc je
wraz z agre ga ta mi w obieg za mknię ty.
Fun da ment jest przy go to wa ny 
do za la nia be to nem.

Na dy stan sach zbro je nio wych 
ukła da my dol ną siat kę zbro je nio wą
pły ty fun da men to wej. Na zdję ciu 
wi dać rów nież wy pro wa dzo ne 
przy łą cza ka na li za cyj ne.

Go to wy co kół, for ma i izo la cja 
brze go wa. Po wierzch nię we wnątrz
ele men tów brze go wych wy peł nia my
uło żo nym mi jan ko wo sty ro pia nem,
który bę dzie two rzyć izo la cję po zio mą
bu dyn ku.

Wy zna cza my ze wnę trz ny obrys 
fun da men tu. Po wy pro wa dze niu
przy łą czy ka na li za cyj nych usta wia my
sty ro pia no we ele men ty brze go we,
two rzą ce co kół bu dyn ku i je go 
izo la cję pio no wą.

Grunt, na którym po sa da wia my 
bu dy nek wy mie nia my w ce lu 
usu nię cia war stwy nie no śnej. 
Po wsta ły wy kop wy peł nia my 
za gę szczo nym pia skiem.

Pakiet materiałów Legalett

Prefabrykowany system grzewczy
z osprzętem. Obudowy do agregatów
z pokrywami. Elektryczne Piece
Grzewcze Legalett z termostatami.
Montaż Agregatów Elektrycznych.

Zapewniamy transport bezpośrednio
na plac budowy.

ZINTEGROWANIE SYSTEMU
GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM 

Istnieje możliwość zintegrowania
systemu grzewczego Legalett 
z kominkiem (kominek nie stanowi
podstawowego źródła ciepła,
jedynie dodatkowe). 

Materiały pomocnicze: dystanse 
zbrojeniowe, pianka uszczelniająca, 
rury kanalizacyjne i drenażowe, itd.

Zbrojenie brzegowe z przygotowanymi
strzemionami krawędziowymi 
i dystansowymi. Siatka zbrojeniowa 
i pręty rozdzielcze.

Styropian o odpowiedniej gęstości.

Ele men ty brze go we bez tyn ku 
lub z pły tą mi ne rit (na spe cjal ne 
za mówie nie). Ele men ty brze go we
mo gą być róż nej wy so ko ści 
(200–1200 mm).

Projekt konstrukcyjno-budowlany
fundamentu, stropu oraz systemu
grzewczego, wykonany w oparciu 
o obowiązujące normy.

1. Willa, Älvängen; 2. Budynek mieszkalny, Rembertów; 3. Sklep, Kungsbacka; 4. Przedszkole, Varberg; 5. Szkoła, Vålberg; 6. Osiedle mieszkaniowe,
Warszawa; 7. Kościół, Tandådalen; 8. Kwiaciarnia, Torslanda; 9. Willa, Rzeszów; 10. Hala przemysłowa, Vanda; 11. Willa, Sobieszewo; 12.
McDonalds, Lindvallen; 13. Przedszkole, Oslo; 14. Willa ,Gdańsk; 15. Willa ,Sobieszewo; 16. Osiedle mieszkaniowe, Skörby.
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Wybierz najbardziej ekonomiczne źródło ciepła
pasujące do twoich potrzeb. 

Jednostka grzewcza (grzałka elektryczna lub
wodne wymienniki ciepła) ogrzewa powietrze,

które cyrkuluje w płycie fundamentowej 
w obiegu zamkniętym.

Bezpieczny i efektywny płytowy fundament
grzewczy daje maksimum komfortu i możliwość

zmiany źródła ciepła w przyszłości.

Piec gazowy, olejowy, pompa ciepła, EC i in.
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Wymiennik ciepła       Agregat elektryczny Agregat Grzewczy Legalett

Wiedza i doświadczenie gwarancją jakości Jedyny zatwierdzony przez SITAC I Instytut Techniki Budowlanej
Płytowy Fundament Grzewczy

Powietrzny system ogrzewania podłogowego Legalett

Dłu go let nie do świad cze nie

Pły to wy Fun da ment Grzew czy Le ga lett jest cał ko wi cie szwedz kim opa -
ten to wa nym roz wią za niem sy ste mo wym. Pod sta wo wa wie dza o wil go -
ci w bran ży bu dow la nej nie by ła wy star cza ją ca, dla te go stwo rzy li śmy
opty mal ną kon struk cję fun da men tu w ce lu wy e li mi no wa nia fi zycz nych
przy czyn po wsta wa nia wil go ci i ple śni z grun tu. Idea po łą cze nia po sa -
do wie nia bu dyn ku z po wie trz nym ogrze wa niem podło go wym uzy ska ła
po zy tyw ną opi nię In sty tu tu SI TAC Bo ver ket w Szwe cji, jak i In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej ITB w Pol sce. Pły to wy fun da ment grzew czy jest
je dy ną pły tą fun da men to wą po sa do wio ną bez po śre dnio na grun cie,
która uzy ska ła peł ną Apro ba tę Tech nicz ną ITB AT-15-2151/96. 
Nasz pro dukt jest z po wo dze niem sto so wa ny w bu dow nic twie od po nad
20 lat w wie lu kra jach eu ro pej skich, oraz w Ka na dzie i Ja po nii.  
Wszy st kie na sze pro jek ty po wsta ją w opar ciu o uni kal ną i wszech stron ną
wie dzę i do świad cze nie zgro ma dzo ne przez sze reg lat.

Wy bierz pra wi dło wy spo sób po sa do wie nia Two je go do mu

Kon struk to rzy Le ga lett są naj wyż szej kla sy spe cja li sta mi w dzie dzi nie
pro jek to wa nia fun da men tów i stro pów, pod wszy st kie ty py bu dyn ków,

po cząw szy od obiek tów jed no ro dzin nych, jed no- i wie lo kon dy gna cyj nych
(wil le, bli źnia ki, do my sze re go we) po przez obiek ty uży tecz no ści pu blicz -
nej (przed szko la, szko ły, ko ścio ły, pa wi lo ny han dlo we, obiek ty spo rto we,
ha le prze my sło we i in ne).

Pły to wy Fun da ment Grzew czy Le ga lett

Każ dy fun da ment Le ga lett pro jek to wa ny jest in dy wi du al nie w za leż no ści
od wy ma gań grun to wych i kon struk cyj nych bu dyn ku. W opar ciu o do -
ku men ta cję pro jek to wą po wsta je do sko na le do pa so wa na do bu dyn ku
i Pań stwa po trzeb pły ta fun da men to wa wraz z podło go wym sy ste mem
grzew czym, ide al nie za bez pie czo na przed wil go cią, ple śnią i ra dem 
po cho dze nia grun to we go. To waż ny ar gu ment prze ma wia ją cy za wy bra -
niem wła śnie fun da men tu Le ga lett.
Za le tą pły ty fun da men to wej ja ko kon struk cji no śnej jest prze no sze nie
ob cią że nia z bu dyn ku na grunt po przez zwięk szo ną po wierzch nię, co
umoż li wia bu do wę w przy pad ku grun tów o ma łej no śno ści lub po dat nych
na osia da nie. Ja ko, że pły ta fun da men to wa po sa do wio na jest płyt ko,
bez wy ko ny wa nia wy ko pów moż na ją sto so wać na te re nach o wy so kim
po zio mie wo dy grun to wej.

Choć niewidoczny i niepozorny, fundament jest najważniejszą częścią budynku. Dobrze zaprojektowany i wykonany zapewnia 
nie tylko pewną podstawę naszego domu, ale również zabezpieczenie przed wilgocią i jej skutkami, stabilną temperaturę, 
komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Płyta grzewcza Legalett ogrzeje Twój dom zapewniając zdrowie
i bezpieczeństwo całej rodzinie.

Krót ki cykl bu dow la ny – 4 do 7 dni (130 m2) – przy spie sza znacz nie
bu do wę do mu oraz ob ni ża jej ko szty. Za sto so wa nie po wie trza ja ko 
no śni ka ener gii cie pl nej do mi ni mum ogra ni cza nie bez pie czeń stwo
prze cie ków wo dy, a w przy pad ku na głe go spad ku tem pe ra tu ry po ni żej
ze ra, za mar z nię cia in sta la cji wod nej.

Fun da ment Le ga lett stwo rzo ny w Szwe cji w la tach 80-dzie sią tych 
z my ślą o wy e li mi no wa niu fi zycz nych przy czyn po wsta wa nia wil go ci, to
po łą cze nie kon struk cji pły ty fun da men to wej z podło go wym sy ste mem
grzew czym. Je go uni kal na bu do wa po przez wła sność aku mu lo wa nia
cie pła unie moż li wia prze ni ka nie wil go ci do be to nu, a co za tym idzie
sta bi li zu je tem pe ra tu rę bu dyn ku. W po mie szcze niach za pew nia pra wi -
dło wy roz kład tem pe ra tu ry, gwa ran tu jąc kom fort cie pl ny użyt kow ni kom
oraz niż sze ko szty eks plo a ta cji. Po nie waż źródło cie pła znaj du je się

w pły cie, eli mi nu je się przy
oka zji stra ty wy ni ka ją ce z wy -
pro du ko wa nia i prze sy ła nia
cie pła. Fun da ment LE GA LETT
izo lo wa ny jest od grun tu 
pły ta mi sty ro pia no wy mi
o łącz nej gru bo ści 16 cm
i współ czyn ni ku prze ni ka nia
cie pła U=0,16W/m2K.
Wo kół pły ty usta wia się sty ro -
pia no we ele men ty brze go we
gru bo ści 16 cm i współ czyn -

ni ku prze ni ka nia cie pła U=0,16 W/m2K, które peł nią funk cję sza lun ku
i wy koń cze nia. Tak wy ko na na izo la cja mi ni ma li zu je (lub wręcz 
wy klu cza) stra ty cie pła przez podło gę i po zwa la otrzy mać bu dy nek
ener go o szczęd ny (przy od po wie dniej izo la cji ter micz nej po zo sta łych
prze gród). 

Po wie trz ne ogrze wa nie podło go we Le ga lett 

Sy stem grzew czy Le ga lett to nie ty po we roz wią za nie jak na podło gów -
kę, otwie ra ją ce cał kiem no we moż li wo ści dla użyt kow ni ka. Jest naj -
mniej awa ryj nym i naj bar dziej bez piecz nym sy ste mem ogrze wa nia
podło go we go. Po le ga na roz pro wa dze niu cie płe go po wie trza w ka na -
łach za to pio nych w pły cie fun da men to wej. Ka na ły te two rzą obie gi za -
mknię te pod ca łą po wierzch nią bu dyn ku. Na grza na pły ta dzia ła na za -
sa dzie „aku mu la to ra” cie pła, który od da je ty le ener gii cie pl nej, ile wy -
ni ka z za po trze bo wa nia w da nej chwi li. Sy stem grzew czy dzia ła ja ko
pod sta wo we ogrze wa nie dla ca łe go bu dyn ku. Tem pe ra tu rą moż na ste -
ro wać w każ dym po mie szcze niu. Roz kład tem pe ra tu ry jest zbli żo ny do
ide al ne go ze wzglę du na fi zjo lo gię czło wie ka: na sze sto py są cie płe,
na to miast na wy so ko ści gło wy tem pe ra tu ra spa da. Ogrze wa nie pły to we 
po zwa la za o szczę dzić prze strzeń podo kien ną wol ną od ka lo ry fe rów, 
za pew nia jąc jed no cze śnie kom for to wą tem pe ra tu rę wnę trza. Ob słu ga
eks plo a ta cyj na sy ste mu jest bar dzo pro sta – ogra ni cza się je dy nie 
do ob słu gi ter mo sta tu na ścien ne go umie szczo ne go w ogrze wa nym 
po mie szcze niu.

W odróż nie niu od in nych sy ste mów ogrze wa nia podło go we go, Le ga lett
mo że być sto so wa ny z każ dym ro dza jem podło gi, co w żad nym stop -
niu nie za kłóca pro ce su ogrze wa nia. Przy zwy kłych wa run kach eks plo -
a ta cyj nych pły ta nig dy nie osią ga wy so kich tem pe ra tur. Tem pe ra tu ra
podło gi 22oC do 240C za pew nia brak prą dów kon wek cyj nych po wie trza.
Dzię ki te mu kurz nie pod no si się i po zo sta je na po zio mie podło gi, co
jest du żą za le tą w przy pad ku cho rób na tle aler gicz nym. Cie płe po wie -
trze pły ną ce w fun da men cie Le ga lett krą ży w obie gu za mknię tym, w ten
spo sób wy klu czo ne jest za nie czy szcze nie po wie trza czyn ni ka mi wy wo -
łu ją cy mi aler gie. Ogrze wa nie podło go we nie uno si ku rzu z bak te ria mi
i drob no u stro ja mi, nie wy su sza po wie trza i nie jo ni zu je go nie ko rzy st nie.
LE GA LETT to obe cnie wio dą ce na ryn ku roz wią za nie łą czą ce za bez pie -
czo ny przed wil go cią fun da ment z nie za wod nym podło go wym sy ste -
mem grzew czym. Sy stem grzew czy, podob nie jak kon struk cja pły ty,
jest li czo ny i pro jek to wa ny dla każ de go bu dyn ku in dy wi du al nie.

Strop grzew czy Le ga lett

Stosujemy zamiennie dwa rodzaje systemów grzewczych: Spiro 100
oraz PP50. System PP50 po zwa la na nie o gra ni czo ne za sto so wa nie 
sy ste mu grzew cze go w stro pach bu dyn ków dwu- i wie lo kon dy gna cyj -
nych. Strop Grzew czy Le ga lett sto so wa ny jest prze waż nie na pię trze 
bu dyn ku bu do wa ne go na pły cie Le ga lett. Je go za sa da dzia ła nia jest 
ta ka sa ma jak sy ste mu grzew cze go w fun da men cie, tzn. w stro pie 
bu dyn ku za in sta lo wa ny jest sy stem rur podłą czo ny do jed no st ki grzew -
czej. Cie płe po wie trze cyr ku lu je w pły cie stro po wej w obie gu za mknię -

tym. Sy stem Grzew czy Le ga lett moż na za in sta lo wać w stro pach 
wy ko na nych z płyt fi li gra no wych, ty po wych stro pach żel be to no wych
oraz w stro pach drew nia nych. Wy la nie stro pu odby wa się wraz z za la -
niem ma są be to no wą sy ste mu grze wcze go. W ten spo sób uzy sku je się
mo no li tycz ną pły tę stro po wą. Pły tę ta ką na le ży izo lo wać ter micz nie 
od po mie szczeń znaj du ją cych się po ni żej stro pu, w ce lu za cho wa nia
od po wie dnie go roz kła du tem pe ra tur na pię trze.

Eliminowanie wilgoci na etapie budowy

Gdy bu dy nek znaj du je się w sta nie su ro wym za mknię tym mo że my 
uru cho mić sy stem ogrze wa nia sto su jąc agre ga ty bu dow la ne. Przy ich
po mo cy osu sza my ca ły bu dy nek, co umoż li wia wcze śniej sze wy koń -
cze nie wnętrz.

Uni wer sal ność – moż li wość zasto so wa nia róż nych żródeł ener gii

Po wie trze w podło go wym sy ste mie grzew czym moż na pod grze wać przy
po mo cy róż nych źródeł cie pła np.: przez pie ce ga zo we, ole jo we, 
po mpy cie pła, ko mi nek, elek tro cie płow nię czy też elek try kę. Do pa so -
wa nie do każ de go nie mal źródła cie pła uzy sku je się po przez za sto so -
wa nie od po wie dniej jed no st ki grzew czej (grzał ka elek trycz na lub wod ne
wy mien ni ki cie pła). Ta uni wer sal ność po zwa la na przej ście w każ dej
chwi li na naj bar dziej eko no micz ny ro dzaj ogrze wa nia. Zmia na ta nie 
po cią ga za so bą żad nych po waż nych re mon tów.

Sciana jednowarstwowa
Detal krawędzi płyty 
na gruncie o małej nośności

Detal krawędzi płyty 
dla posadowienia na terenach szkód górniczych Przekrój przez centralę grzewczą w płyciePrzekrój przez strop
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Wybierz najbardziej ekonomiczne źródło ciepła
pasujące do twoich potrzeb. 

Jednostka grzewcza (grzałka elektryczna lub
wodne wymienniki ciepła) ogrzewa powietrze,

które cyrkuluje w płycie fundamentowej 
w obiegu zamkniętym.

Bezpieczny i efektywny płytowy fundament
grzewczy daje maksimum komfortu i możliwość

zmiany źródła ciepła w przyszłości.

Piec gazowy, olejowy, pompa ciepła, EC i in.

WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORTWIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT

Wymiennik ciepła       Agregat elektryczny Agregat Grzewczy Legalett

Wiedza i doświadczenie gwarancją jakości Jedyny zatwierdzony przez SITAC I Instytut Techniki Budowlanej
Płytowy Fundament Grzewczy

Powietrzny system ogrzewania podłogowego Legalett

Dłu go let nie do świad cze nie

Pły to wy Fun da ment Grzew czy Le ga lett jest cał ko wi cie szwedz kim opa -
ten to wa nym roz wią za niem sy ste mo wym. Pod sta wo wa wie dza o wil go -
ci w bran ży bu dow la nej nie by ła wy star cza ją ca, dla te go stwo rzy li śmy
opty mal ną kon struk cję fun da men tu w ce lu wy e li mi no wa nia fi zycz nych
przy czyn po wsta wa nia wil go ci i ple śni z grun tu. Idea po łą cze nia po sa -
do wie nia bu dyn ku z po wie trz nym ogrze wa niem podło go wym uzy ska ła
po zy tyw ną opi nię In sty tu tu SI TAC Bo ver ket w Szwe cji, jak i In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej ITB w Pol sce. Pły to wy fun da ment grzew czy jest
je dy ną pły tą fun da men to wą po sa do wio ną bez po śre dnio na grun cie,
która uzy ska ła peł ną Apro ba tę Tech nicz ną ITB AT-15-2151/96. 
Nasz pro dukt jest z po wo dze niem sto so wa ny w bu dow nic twie od po nad
20 lat w wie lu kra jach eu ro pej skich, oraz w Ka na dzie i Ja po nii.  
Wszy st kie na sze pro jek ty po wsta ją w opar ciu o uni kal ną i wszech stron ną
wie dzę i do świad cze nie zgro ma dzo ne przez sze reg lat.

Wy bierz pra wi dło wy spo sób po sa do wie nia Two je go do mu

Kon struk to rzy Le ga lett są naj wyż szej kla sy spe cja li sta mi w dzie dzi nie
pro jek to wa nia fun da men tów i stro pów, pod wszy st kie ty py bu dyn ków,

po cząw szy od obiek tów jed no ro dzin nych, jed no- i wie lo kon dy gna cyj nych
(wil le, bli źnia ki, do my sze re go we) po przez obiek ty uży tecz no ści pu blicz -
nej (przed szko la, szko ły, ko ścio ły, pa wi lo ny han dlo we, obiek ty spo rto we,
ha le prze my sło we i in ne).

Pły to wy Fun da ment Grzew czy Le ga lett

Każ dy fun da ment Le ga lett pro jek to wa ny jest in dy wi du al nie w za leż no ści
od wy ma gań grun to wych i kon struk cyj nych bu dyn ku. W opar ciu o do -
ku men ta cję pro jek to wą po wsta je do sko na le do pa so wa na do bu dyn ku
i Pań stwa po trzeb pły ta fun da men to wa wraz z podło go wym sy ste mem
grzew czym, ide al nie za bez pie czo na przed wil go cią, ple śnią i ra dem 
po cho dze nia grun to we go. To waż ny ar gu ment prze ma wia ją cy za wy bra -
niem wła śnie fun da men tu Le ga lett.
Za le tą pły ty fun da men to wej ja ko kon struk cji no śnej jest prze no sze nie
ob cią że nia z bu dyn ku na grunt po przez zwięk szo ną po wierzch nię, co
umoż li wia bu do wę w przy pad ku grun tów o ma łej no śno ści lub po dat nych
na osia da nie. Ja ko, że pły ta fun da men to wa po sa do wio na jest płyt ko,
bez wy ko ny wa nia wy ko pów moż na ją sto so wać na te re nach o wy so kim
po zio mie wo dy grun to wej.

Choć niewidoczny i niepozorny, fundament jest najważniejszą częścią budynku. Dobrze zaprojektowany i wykonany zapewnia 
nie tylko pewną podstawę naszego domu, ale również zabezpieczenie przed wilgocią i jej skutkami, stabilną temperaturę, 
komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Płyta grzewcza Legalett ogrzeje Twój dom zapewniając zdrowie
i bezpieczeństwo całej rodzinie.

Krót ki cykl bu dow la ny – 4 do 7 dni (130 m2) – przy spie sza znacz nie
bu do wę do mu oraz ob ni ża jej ko szty. Za sto so wa nie po wie trza ja ko 
no śni ka ener gii cie pl nej do mi ni mum ogra ni cza nie bez pie czeń stwo
prze cie ków wo dy, a w przy pad ku na głe go spad ku tem pe ra tu ry po ni żej
ze ra, za mar z nię cia in sta la cji wod nej.

Fun da ment Le ga lett stwo rzo ny w Szwe cji w la tach 80-dzie sią tych 
z my ślą o wy e li mi no wa niu fi zycz nych przy czyn po wsta wa nia wil go ci, to
po łą cze nie kon struk cji pły ty fun da men to wej z podło go wym sy ste mem
grzew czym. Je go uni kal na bu do wa po przez wła sność aku mu lo wa nia
cie pła unie moż li wia prze ni ka nie wil go ci do be to nu, a co za tym idzie
sta bi li zu je tem pe ra tu rę bu dyn ku. W po mie szcze niach za pew nia pra wi -
dło wy roz kład tem pe ra tu ry, gwa ran tu jąc kom fort cie pl ny użyt kow ni kom
oraz niż sze ko szty eks plo a ta cji. Po nie waż źródło cie pła znaj du je się

w pły cie, eli mi nu je się przy
oka zji stra ty wy ni ka ją ce z wy -
pro du ko wa nia i prze sy ła nia
cie pła. Fun da ment LE GA LETT
izo lo wa ny jest od grun tu 
pły ta mi sty ro pia no wy mi
o łącz nej gru bo ści 16 cm
i współ czyn ni ku prze ni ka nia
cie pła U=0,16W/m2K.
Wo kół pły ty usta wia się sty ro -
pia no we ele men ty brze go we
gru bo ści 16 cm i współ czyn -

ni ku prze ni ka nia cie pła U=0,16 W/m2K, które peł nią funk cję sza lun ku
i wy koń cze nia. Tak wy ko na na izo la cja mi ni ma li zu je (lub wręcz 
wy klu cza) stra ty cie pła przez podło gę i po zwa la otrzy mać bu dy nek
ener go o szczęd ny (przy od po wie dniej izo la cji ter micz nej po zo sta łych
prze gród). 

Po wie trz ne ogrze wa nie podło go we Le ga lett 

Sy stem grzew czy Le ga lett to nie ty po we roz wią za nie jak na podło gów -
kę, otwie ra ją ce cał kiem no we moż li wo ści dla użyt kow ni ka. Jest naj -
mniej awa ryj nym i naj bar dziej bez piecz nym sy ste mem ogrze wa nia
podło go we go. Po le ga na roz pro wa dze niu cie płe go po wie trza w ka na -
łach za to pio nych w pły cie fun da men to wej. Ka na ły te two rzą obie gi za -
mknię te pod ca łą po wierzch nią bu dyn ku. Na grza na pły ta dzia ła na za -
sa dzie „aku mu la to ra” cie pła, który od da je ty le ener gii cie pl nej, ile wy -
ni ka z za po trze bo wa nia w da nej chwi li. Sy stem grzew czy dzia ła ja ko
pod sta wo we ogrze wa nie dla ca łe go bu dyn ku. Tem pe ra tu rą moż na ste -
ro wać w każ dym po mie szcze niu. Roz kład tem pe ra tu ry jest zbli żo ny do
ide al ne go ze wzglę du na fi zjo lo gię czło wie ka: na sze sto py są cie płe,
na to miast na wy so ko ści gło wy tem pe ra tu ra spa da. Ogrze wa nie pły to we 
po zwa la za o szczę dzić prze strzeń podo kien ną wol ną od ka lo ry fe rów, 
za pew nia jąc jed no cze śnie kom for to wą tem pe ra tu rę wnę trza. Ob słu ga
eks plo a ta cyj na sy ste mu jest bar dzo pro sta – ogra ni cza się je dy nie 
do ob słu gi ter mo sta tu na ścien ne go umie szczo ne go w ogrze wa nym 
po mie szcze niu.

W odróż nie niu od in nych sy ste mów ogrze wa nia podło go we go, Le ga lett
mo że być sto so wa ny z każ dym ro dza jem podło gi, co w żad nym stop -
niu nie za kłóca pro ce su ogrze wa nia. Przy zwy kłych wa run kach eks plo -
a ta cyj nych pły ta nig dy nie osią ga wy so kich tem pe ra tur. Tem pe ra tu ra
podło gi 22oC do 240C za pew nia brak prą dów kon wek cyj nych po wie trza.
Dzię ki te mu kurz nie pod no si się i po zo sta je na po zio mie podło gi, co
jest du żą za le tą w przy pad ku cho rób na tle aler gicz nym. Cie płe po wie -
trze pły ną ce w fun da men cie Le ga lett krą ży w obie gu za mknię tym, w ten
spo sób wy klu czo ne jest za nie czy szcze nie po wie trza czyn ni ka mi wy wo -
łu ją cy mi aler gie. Ogrze wa nie podło go we nie uno si ku rzu z bak te ria mi
i drob no u stro ja mi, nie wy su sza po wie trza i nie jo ni zu je go nie ko rzy st nie.
LE GA LETT to obe cnie wio dą ce na ryn ku roz wią za nie łą czą ce za bez pie -
czo ny przed wil go cią fun da ment z nie za wod nym podło go wym sy ste -
mem grzew czym. Sy stem grzew czy, podob nie jak kon struk cja pły ty,
jest li czo ny i pro jek to wa ny dla każ de go bu dyn ku in dy wi du al nie.

Strop grzew czy Le ga lett

Stosujemy zamiennie dwa rodzaje systemów grzewczych: Spiro 100
oraz PP50. System PP50 po zwa la na nie o gra ni czo ne za sto so wa nie 
sy ste mu grzew cze go w stro pach bu dyn ków dwu- i wie lo kon dy gna cyj -
nych. Strop Grzew czy Le ga lett sto so wa ny jest prze waż nie na pię trze 
bu dyn ku bu do wa ne go na pły cie Le ga lett. Je go za sa da dzia ła nia jest 
ta ka sa ma jak sy ste mu grzew cze go w fun da men cie, tzn. w stro pie 
bu dyn ku za in sta lo wa ny jest sy stem rur podłą czo ny do jed no st ki grzew -
czej. Cie płe po wie trze cyr ku lu je w pły cie stro po wej w obie gu za mknię -

tym. Sy stem Grzew czy Le ga lett moż na za in sta lo wać w stro pach 
wy ko na nych z płyt fi li gra no wych, ty po wych stro pach żel be to no wych
oraz w stro pach drew nia nych. Wy la nie stro pu odby wa się wraz z za la -
niem ma są be to no wą sy ste mu grze wcze go. W ten spo sób uzy sku je się
mo no li tycz ną pły tę stro po wą. Pły tę ta ką na le ży izo lo wać ter micz nie 
od po mie szczeń znaj du ją cych się po ni żej stro pu, w ce lu za cho wa nia
od po wie dnie go roz kła du tem pe ra tur na pię trze.

Eliminowanie wilgoci na etapie budowy

Gdy bu dy nek znaj du je się w sta nie su ro wym za mknię tym mo że my 
uru cho mić sy stem ogrze wa nia sto su jąc agre ga ty bu dow la ne. Przy ich
po mo cy osu sza my ca ły bu dy nek, co umoż li wia wcze śniej sze wy koń -
cze nie wnętrz.

Uni wer sal ność – moż li wość zasto so wa nia róż nych żródeł ener gii

Po wie trze w podło go wym sy ste mie grzew czym moż na pod grze wać przy
po mo cy róż nych źródeł cie pła np.: przez pie ce ga zo we, ole jo we, 
po mpy cie pła, ko mi nek, elek tro cie płow nię czy też elek try kę. Do pa so -
wa nie do każ de go nie mal źródła cie pła uzy sku je się po przez za sto so -
wa nie od po wie dniej jed no st ki grzew czej (grzał ka elek trycz na lub wod ne
wy mien ni ki cie pła). Ta uni wer sal ność po zwa la na przej ście w każ dej
chwi li na naj bar dziej eko no micz ny ro dzaj ogrze wa nia. Zmia na ta nie 
po cią ga za so bą żad nych po waż nych re mon tów.

Sciana jednowarstwowa
Detal krawędzi płyty 
na gruncie o małej nośności

Detal krawędzi płyty 
dla posadowienia na terenach szkód górniczych Przekrój przez centralę grzewczą w płyciePrzekrój przez strop
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Wybierz najbardziej ekonomiczne źródło ciepła
pasujące do twoich potrzeb. 

Jednostka grzewcza (grzałka elektryczna lub
wodne wymienniki ciepła) ogrzewa powietrze,

które cyrkuluje w płycie fundamentowej 
w obiegu zamkniętym.

Bezpieczny i efektywny płytowy fundament
grzewczy daje maksimum komfortu i możliwość

zmiany źródła ciepła w przyszłości.

Piec gazowy, olejowy, pompa ciepła, EC i in.

WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORTWIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT

Wymiennik ciepła       Agregat elektryczny Agregat Grzewczy Legalett

Wiedza i doświadczenie gwarancją jakości Jedyny zatwierdzony przez SITAC I Instytut Techniki Budowlanej
Płytowy Fundament Grzewczy

Powietrzny system ogrzewania podłogowego Legalett

Dłu go let nie do świad cze nie

Pły to wy Fun da ment Grzew czy Le ga lett jest cał ko wi cie szwedz kim opa -
ten to wa nym roz wią za niem sy ste mo wym. Pod sta wo wa wie dza o wil go -
ci w bran ży bu dow la nej nie by ła wy star cza ją ca, dla te go stwo rzy li śmy
opty mal ną kon struk cję fun da men tu w ce lu wy e li mi no wa nia fi zycz nych
przy czyn po wsta wa nia wil go ci i ple śni z grun tu. Idea po łą cze nia po sa -
do wie nia bu dyn ku z po wie trz nym ogrze wa niem podło go wym uzy ska ła
po zy tyw ną opi nię In sty tu tu SI TAC Bo ver ket w Szwe cji, jak i In sty tu tu
Tech ni ki Bu dow la nej ITB w Pol sce. Pły to wy fun da ment grzew czy jest
je dy ną pły tą fun da men to wą po sa do wio ną bez po śre dnio na grun cie,
która uzy ska ła peł ną Apro ba tę Tech nicz ną ITB AT-15-2151/96. 
Nasz pro dukt jest z po wo dze niem sto so wa ny w bu dow nic twie od po nad
20 lat w wie lu kra jach eu ro pej skich, oraz w Ka na dzie i Ja po nii.  
Wszy st kie na sze pro jek ty po wsta ją w opar ciu o uni kal ną i wszech stron ną
wie dzę i do świad cze nie zgro ma dzo ne przez sze reg lat.

Wy bierz pra wi dło wy spo sób po sa do wie nia Two je go do mu

Kon struk to rzy Le ga lett są naj wyż szej kla sy spe cja li sta mi w dzie dzi nie
pro jek to wa nia fun da men tów i stro pów, pod wszy st kie ty py bu dyn ków,

po cząw szy od obiek tów jed no ro dzin nych, jed no- i wie lo kon dy gna cyj nych
(wil le, bli źnia ki, do my sze re go we) po przez obiek ty uży tecz no ści pu blicz -
nej (przed szko la, szko ły, ko ścio ły, pa wi lo ny han dlo we, obiek ty spo rto we,
ha le prze my sło we i in ne).

Pły to wy Fun da ment Grzew czy Le ga lett

Każ dy fun da ment Le ga lett pro jek to wa ny jest in dy wi du al nie w za leż no ści
od wy ma gań grun to wych i kon struk cyj nych bu dyn ku. W opar ciu o do -
ku men ta cję pro jek to wą po wsta je do sko na le do pa so wa na do bu dyn ku
i Pań stwa po trzeb pły ta fun da men to wa wraz z podło go wym sy ste mem
grzew czym, ide al nie za bez pie czo na przed wil go cią, ple śnią i ra dem 
po cho dze nia grun to we go. To waż ny ar gu ment prze ma wia ją cy za wy bra -
niem wła śnie fun da men tu Le ga lett.
Za le tą pły ty fun da men to wej ja ko kon struk cji no śnej jest prze no sze nie
ob cią że nia z bu dyn ku na grunt po przez zwięk szo ną po wierzch nię, co
umoż li wia bu do wę w przy pad ku grun tów o ma łej no śno ści lub po dat nych
na osia da nie. Ja ko, że pły ta fun da men to wa po sa do wio na jest płyt ko,
bez wy ko ny wa nia wy ko pów moż na ją sto so wać na te re nach o wy so kim
po zio mie wo dy grun to wej.

Choć niewidoczny i niepozorny, fundament jest najważniejszą częścią budynku. Dobrze zaprojektowany i wykonany zapewnia 
nie tylko pewną podstawę naszego domu, ale również zabezpieczenie przed wilgocią i jej skutkami, stabilną temperaturę, 
komfort cieplny i niższe koszty eksploatacji systemu grzewczego. Płyta grzewcza Legalett ogrzeje Twój dom zapewniając zdrowie
i bezpieczeństwo całej rodzinie.

Krót ki cykl bu dow la ny – 4 do 7 dni (130 m2) – przy spie sza znacz nie
bu do wę do mu oraz ob ni ża jej ko szty. Za sto so wa nie po wie trza ja ko 
no śni ka ener gii cie pl nej do mi ni mum ogra ni cza nie bez pie czeń stwo
prze cie ków wo dy, a w przy pad ku na głe go spad ku tem pe ra tu ry po ni żej
ze ra, za mar z nię cia in sta la cji wod nej.

Fun da ment Le ga lett stwo rzo ny w Szwe cji w la tach 80-dzie sią tych 
z my ślą o wy e li mi no wa niu fi zycz nych przy czyn po wsta wa nia wil go ci, to
po łą cze nie kon struk cji pły ty fun da men to wej z podło go wym sy ste mem
grzew czym. Je go uni kal na bu do wa po przez wła sność aku mu lo wa nia
cie pła unie moż li wia prze ni ka nie wil go ci do be to nu, a co za tym idzie
sta bi li zu je tem pe ra tu rę bu dyn ku. W po mie szcze niach za pew nia pra wi -
dło wy roz kład tem pe ra tu ry, gwa ran tu jąc kom fort cie pl ny użyt kow ni kom
oraz niż sze ko szty eks plo a ta cji. Po nie waż źródło cie pła znaj du je się

w pły cie, eli mi nu je się przy
oka zji stra ty wy ni ka ją ce z wy -
pro du ko wa nia i prze sy ła nia
cie pła. Fun da ment LE GA LETT
izo lo wa ny jest od grun tu 
pły ta mi sty ro pia no wy mi
o łącz nej gru bo ści 16 cm
i współ czyn ni ku prze ni ka nia
cie pła U=0,16W/m2K.
Wo kół pły ty usta wia się sty ro -
pia no we ele men ty brze go we
gru bo ści 16 cm i współ czyn -

ni ku prze ni ka nia cie pła U=0,16 W/m2K, które peł nią funk cję sza lun ku
i wy koń cze nia. Tak wy ko na na izo la cja mi ni ma li zu je (lub wręcz 
wy klu cza) stra ty cie pła przez podło gę i po zwa la otrzy mać bu dy nek
ener go o szczęd ny (przy od po wie dniej izo la cji ter micz nej po zo sta łych
prze gród). 

Po wie trz ne ogrze wa nie podło go we Le ga lett 

Sy stem grzew czy Le ga lett to nie ty po we roz wią za nie jak na podło gów -
kę, otwie ra ją ce cał kiem no we moż li wo ści dla użyt kow ni ka. Jest naj -
mniej awa ryj nym i naj bar dziej bez piecz nym sy ste mem ogrze wa nia
podło go we go. Po le ga na roz pro wa dze niu cie płe go po wie trza w ka na -
łach za to pio nych w pły cie fun da men to wej. Ka na ły te two rzą obie gi za -
mknię te pod ca łą po wierzch nią bu dyn ku. Na grza na pły ta dzia ła na za -
sa dzie „aku mu la to ra” cie pła, który od da je ty le ener gii cie pl nej, ile wy -
ni ka z za po trze bo wa nia w da nej chwi li. Sy stem grzew czy dzia ła ja ko
pod sta wo we ogrze wa nie dla ca łe go bu dyn ku. Tem pe ra tu rą moż na ste -
ro wać w każ dym po mie szcze niu. Roz kład tem pe ra tu ry jest zbli żo ny do
ide al ne go ze wzglę du na fi zjo lo gię czło wie ka: na sze sto py są cie płe,
na to miast na wy so ko ści gło wy tem pe ra tu ra spa da. Ogrze wa nie pły to we 
po zwa la za o szczę dzić prze strzeń podo kien ną wol ną od ka lo ry fe rów, 
za pew nia jąc jed no cze śnie kom for to wą tem pe ra tu rę wnę trza. Ob słu ga
eks plo a ta cyj na sy ste mu jest bar dzo pro sta – ogra ni cza się je dy nie 
do ob słu gi ter mo sta tu na ścien ne go umie szczo ne go w ogrze wa nym 
po mie szcze niu.

W odróż nie niu od in nych sy ste mów ogrze wa nia podło go we go, Le ga lett
mo że być sto so wa ny z każ dym ro dza jem podło gi, co w żad nym stop -
niu nie za kłóca pro ce su ogrze wa nia. Przy zwy kłych wa run kach eks plo -
a ta cyj nych pły ta nig dy nie osią ga wy so kich tem pe ra tur. Tem pe ra tu ra
podło gi 22oC do 240C za pew nia brak prą dów kon wek cyj nych po wie trza.
Dzię ki te mu kurz nie pod no si się i po zo sta je na po zio mie podło gi, co
jest du żą za le tą w przy pad ku cho rób na tle aler gicz nym. Cie płe po wie -
trze pły ną ce w fun da men cie Le ga lett krą ży w obie gu za mknię tym, w ten
spo sób wy klu czo ne jest za nie czy szcze nie po wie trza czyn ni ka mi wy wo -
łu ją cy mi aler gie. Ogrze wa nie podło go we nie uno si ku rzu z bak te ria mi
i drob no u stro ja mi, nie wy su sza po wie trza i nie jo ni zu je go nie ko rzy st nie.
LE GA LETT to obe cnie wio dą ce na ryn ku roz wią za nie łą czą ce za bez pie -
czo ny przed wil go cią fun da ment z nie za wod nym podło go wym sy ste -
mem grzew czym. Sy stem grzew czy, podob nie jak kon struk cja pły ty,
jest li czo ny i pro jek to wa ny dla każ de go bu dyn ku in dy wi du al nie.

Strop grzew czy Le ga lett

Stosujemy zamiennie dwa rodzaje systemów grzewczych: Spiro 100
oraz PP50. System PP50 po zwa la na nie o gra ni czo ne za sto so wa nie 
sy ste mu grzew cze go w stro pach bu dyn ków dwu- i wie lo kon dy gna cyj -
nych. Strop Grzew czy Le ga lett sto so wa ny jest prze waż nie na pię trze 
bu dyn ku bu do wa ne go na pły cie Le ga lett. Je go za sa da dzia ła nia jest 
ta ka sa ma jak sy ste mu grzew cze go w fun da men cie, tzn. w stro pie 
bu dyn ku za in sta lo wa ny jest sy stem rur podłą czo ny do jed no st ki grzew -
czej. Cie płe po wie trze cyr ku lu je w pły cie stro po wej w obie gu za mknię -

tym. Sy stem Grzew czy Le ga lett moż na za in sta lo wać w stro pach 
wy ko na nych z płyt fi li gra no wych, ty po wych stro pach żel be to no wych
oraz w stro pach drew nia nych. Wy la nie stro pu odby wa się wraz z za la -
niem ma są be to no wą sy ste mu grze wcze go. W ten spo sób uzy sku je się
mo no li tycz ną pły tę stro po wą. Pły tę ta ką na le ży izo lo wać ter micz nie 
od po mie szczeń znaj du ją cych się po ni żej stro pu, w ce lu za cho wa nia
od po wie dnie go roz kła du tem pe ra tur na pię trze.

Eliminowanie wilgoci na etapie budowy

Gdy bu dy nek znaj du je się w sta nie su ro wym za mknię tym mo że my 
uru cho mić sy stem ogrze wa nia sto su jąc agre ga ty bu dow la ne. Przy ich
po mo cy osu sza my ca ły bu dy nek, co umoż li wia wcze śniej sze wy koń -
cze nie wnętrz.

Uni wer sal ność – moż li wość zasto so wa nia róż nych żródeł ener gii

Po wie trze w podło go wym sy ste mie grzew czym moż na pod grze wać przy
po mo cy róż nych źródeł cie pła np.: przez pie ce ga zo we, ole jo we, 
po mpy cie pła, ko mi nek, elek tro cie płow nię czy też elek try kę. Do pa so -
wa nie do każ de go nie mal źródła cie pła uzy sku je się po przez za sto so -
wa nie od po wie dniej jed no st ki grzew czej (grzał ka elek trycz na lub wod ne
wy mien ni ki cie pła). Ta uni wer sal ność po zwa la na przej ście w każ dej
chwi li na naj bar dziej eko no micz ny ro dzaj ogrze wa nia. Zmia na ta nie 
po cią ga za so bą żad nych po waż nych re mon tów.

Sciana jednowarstwowa
Detal krawędzi płyty 
na gruncie o małej nośności

Detal krawędzi płyty 
dla posadowienia na terenach szkód górniczych Przekrój przez centralę grzewczą w płyciePrzekrój przez strop
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Fir ma Le ga lett Pol ska Sp. z o.o. ist nie je w Pol sce od 1994 ro ku,
ja ko część mię dzy na ro do we go kon cer nu Le ga lett In ter na tio nal
AB z sie dzi bą w Szwe cji. Pol ska sie dzi ba fir my od lat mie ści się
w Gdań sku. Od 1994 ro ku z po wo dze niem do star cza do pol skich
odbior ców Fun da ment Grzew czy Le ga lett. W ra mach ofer ty fir my
do star cza ny jest kom plet ny pa kiet ma te ria łów nie zbęd nych do
wy ko na nia fun da men tu wraz z do ku men ta cją tech nicz ną, kon sul -
ta cja mi i do radz twem. Po nad to przed się biorstwo ofe ru je rów nież
wy ko na nie pły ty fun da men to wej przez au to ry zo wa ne przez nas
fir my wy ko naw cze na te re nie ca łe go kra ju.

W cią gu 13 lat swej dzia łal no ści LE GA LETT Pol ska Sp. z o.o.
do star czył po nad 150 000 me trów kwa dra to wych grzew czej

pły ty fun da men to wej do odbior ców w ca łej Pol sce. Fir ma
współ pra cu je z wy so ko wy kwa li fi ko wa ny mi spe cja li sta mi z ca łego
kraju go to wy mi do re a li za cji za mówień zło żo nych przez klien -
tów. Ko rzy sta z do świad czeń szwedz kich ko le gów, którzy wciąż
pro wa dzą ba da nia i roz wi ja ją kon cep cję kon struk cji fun da men tu
i stro pu zwła szcza w ta kich dzie dzi nach jak: za bez pie cze nie
przed wil go cią, zu ży cie ener gii, ma ga zy no wa nie cie pła, opty -
mal ne wy ko rzy sta nie ma te ria łów.

Biu ro pro jek to we Le ga lett-u jest za wsze go to we pod jąć się za -
pro jek to wa nia spe cjal nych urzą dzeń zgod nych z wy ma ga nia mi
i ocze ki wa nia mi klien tów, jak np. in te gra cja sy ste mu Le ga lett
z ko min kiem.

WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT

WIEDZA JAKOŚĆ KOMFORT
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Cykl budowlany

Za be to no wa ny fun da ment jest 
za bez pie cza ny fo lią bu dow la ną.

Be to no wa nie fun da men tu. 
Be ton B20 do za la nia fun da men tu 
do star cza ny jest za po mo cą po mpy.

W wy zna czo nych miej scach 
ukła da my ru ry grzew cze, łą cząc je
wraz z agre ga ta mi w obieg za mknię ty.
Fun da ment jest przy go to wa ny 
do za la nia be to nem.

Na dy stan sach zbro je nio wych 
ukła da my dol ną siat kę zbro je nio wą
pły ty fun da men to wej. Na zdję ciu 
wi dać rów nież wy pro wa dzo ne 
przy łą cza ka na li za cyj ne.

Go to wy co kół, for ma i izo la cja 
brze go wa. Po wierzch nię we wnątrz
ele men tów brze go wych wy peł nia my
uło żo nym mi jan ko wo sty ro pia nem,
który bę dzie two rzyć izo la cję po zio mą
bu dyn ku.

Wy zna cza my ze wnę trz ny obrys 
fun da men tu. Po wy pro wa dze niu
przy łą czy ka na li za cyj nych usta wia my
sty ro pia no we ele men ty brze go we,
two rzą ce co kół bu dyn ku i je go 
izo la cję pio no wą.

Grunt, na którym po sa da wia my 
bu dy nek wy mie nia my w ce lu 
usu nię cia war stwy nie no śnej. 
Po wsta ły wy kop wy peł nia my 
za gę szczo nym pia skiem.

Pakiet materiałów Legalett

Prefabrykowany system grzewczy
z osprzętem. Obudowy do agregatów
z pokrywami. Elektryczne Piece
Grzewcze Legalett z termostatami.
Montaż Agregatów Elektrycznych.

Zapewniamy transport bezpośrednio
na plac budowy.

ZINTEGROWANIE SYSTEMU
GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM 

Istnieje możliwość zintegrowania
systemu grzewczego Legalett 
z kominkiem (kominek nie stanowi
podstawowego źródła ciepła,
jedynie dodatkowe). 

Materiały pomocnicze: dystanse 
zbrojeniowe, pianka uszczelniająca, 
rury kanalizacyjne i drenażowe, itd.

Zbrojenie brzegowe z przygotowanymi
strzemionami krawędziowymi 
i dystansowymi. Siatka zbrojeniowa 
i pręty rozdzielcze.

Styropian o odpowiedniej gęstości.

Ele men ty brze go we bez tyn ku 
lub z pły tą mi ne rit (na spe cjal ne 
za mówie nie). Ele men ty brze go we
mo gą być róż nej wy so ko ści 
(200–1200 mm).

Projekt konstrukcyjno-budowlany
fundamentu, stropu oraz systemu
grzewczego, wykonany w oparciu 
o obowiązujące normy.

1. Willa, Älvängen; 2. Budynek mieszkalny, Rembertów; 3. Sklep, Kungsbacka; 4. Przedszkole, Varberg; 5. Szkoła, Vålberg; 6. Osiedle mieszkaniowe,
Warszawa; 7. Kościół, Tandådalen; 8. Kwiaciarnia, Torslanda; 9. Willa, Rzeszów; 10. Hala przemysłowa, Vanda; 11. Willa, Sobieszewo; 12.
McDonalds, Lindvallen; 13. Przedszkole, Oslo; 14. Willa ,Gdańsk; 15. Willa ,Sobieszewo; 16. Osiedle mieszkaniowe, Skörby.
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Fir ma Le ga lett Pol ska Sp. z o.o. ist nie je w Pol sce od 1994 ro ku,
ja ko część mię dzy na ro do we go kon cer nu Le ga lett In ter na tio nal
AB z sie dzi bą w Szwe cji. Pol ska sie dzi ba fir my od lat mie ści się
w Gdań sku. Od 1994 ro ku z po wo dze niem do star cza do pol skich
odbior ców Fun da ment Grzew czy Le ga lett. W ra mach ofer ty fir my
do star cza ny jest kom plet ny pa kiet ma te ria łów nie zbęd nych do
wy ko na nia fun da men tu wraz z do ku men ta cją tech nicz ną, kon sul -
ta cja mi i do radz twem. Po nad to przed się biorstwo ofe ru je rów nież
wy ko na nie pły ty fun da men to wej przez au to ry zo wa ne przez nas
fir my wy ko naw cze na te re nie ca łe go kra ju.

W cią gu 13 lat swej dzia łal no ści LE GA LETT Pol ska Sp. z o.o.
do star czył po nad 150 000 me trów kwa dra to wych grzew czej

pły ty fun da men to wej do odbior ców w ca łej Pol sce. Fir ma
współ pra cu je z wy so ko wy kwa li fi ko wa ny mi spe cja li sta mi z ca łego
kraju go to wy mi do re a li za cji za mówień zło żo nych przez klien -
tów. Ko rzy sta z do świad czeń szwedz kich ko le gów, którzy wciąż
pro wa dzą ba da nia i roz wi ja ją kon cep cję kon struk cji fun da men tu
i stro pu zwła szcza w ta kich dzie dzi nach jak: za bez pie cze nie
przed wil go cią, zu ży cie ener gii, ma ga zy no wa nie cie pła, opty -
mal ne wy ko rzy sta nie ma te ria łów.

Biu ro pro jek to we Le ga lett-u jest za wsze go to we pod jąć się za -
pro jek to wa nia spe cjal nych urzą dzeń zgod nych z wy ma ga nia mi
i ocze ki wa nia mi klien tów, jak np. in te gra cja sy ste mu Le ga lett
z ko min kiem.
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Cykl budowlany

Za be to no wa ny fun da ment jest 
za bez pie cza ny fo lią bu dow la ną.

Be to no wa nie fun da men tu. 
Be ton B20 do za la nia fun da men tu 
do star cza ny jest za po mo cą po mpy.

W wy zna czo nych miej scach 
ukła da my ru ry grzew cze, łą cząc je
wraz z agre ga ta mi w obieg za mknię ty.
Fun da ment jest przy go to wa ny 
do za la nia be to nem.

Na dy stan sach zbro je nio wych 
ukła da my dol ną siat kę zbro je nio wą
pły ty fun da men to wej. Na zdję ciu 
wi dać rów nież wy pro wa dzo ne 
przy łą cza ka na li za cyj ne.

Go to wy co kół, for ma i izo la cja 
brze go wa. Po wierzch nię we wnątrz
ele men tów brze go wych wy peł nia my
uło żo nym mi jan ko wo sty ro pia nem,
który bę dzie two rzyć izo la cję po zio mą
bu dyn ku.

Wy zna cza my ze wnę trz ny obrys 
fun da men tu. Po wy pro wa dze niu
przy łą czy ka na li za cyj nych usta wia my
sty ro pia no we ele men ty brze go we,
two rzą ce co kół bu dyn ku i je go 
izo la cję pio no wą.

Grunt, na którym po sa da wia my 
bu dy nek wy mie nia my w ce lu 
usu nię cia war stwy nie no śnej. 
Po wsta ły wy kop wy peł nia my 
za gę szczo nym pia skiem.

Pakiet materiałów Legalett

Prefabrykowany system grzewczy
z osprzętem. Obudowy do agregatów
z pokrywami. Elektryczne Piece
Grzewcze Legalett z termostatami.
Montaż Agregatów Elektrycznych.

Zapewniamy transport bezpośrednio
na plac budowy.

ZINTEGROWANIE SYSTEMU
GRZEWCZEGO Z KOMINKIEM 

Istnieje możliwość zintegrowania
systemu grzewczego Legalett 
z kominkiem (kominek nie stanowi
podstawowego źródła ciepła,
jedynie dodatkowe). 

Materiały pomocnicze: dystanse 
zbrojeniowe, pianka uszczelniająca, 
rury kanalizacyjne i drenażowe, itd.

Zbrojenie brzegowe z przygotowanymi
strzemionami krawędziowymi 
i dystansowymi. Siatka zbrojeniowa 
i pręty rozdzielcze.

Styropian o odpowiedniej gęstości.

Ele men ty brze go we bez tyn ku 
lub z pły tą mi ne rit (na spe cjal ne 
za mówie nie). Ele men ty brze go we
mo gą być róż nej wy so ko ści 
(200–1200 mm).

Projekt konstrukcyjno-budowlany
fundamentu, stropu oraz systemu
grzewczego, wykonany w oparciu 
o obowiązujące normy.

1. Willa, Älvängen; 2. Budynek mieszkalny, Rembertów; 3. Sklep, Kungsbacka; 4. Przedszkole, Varberg; 5. Szkoła, Vålberg; 6. Osiedle mieszkaniowe,
Warszawa; 7. Kościół, Tandådalen; 8. Kwiaciarnia, Torslanda; 9. Willa, Rzeszów; 10. Hala przemysłowa, Vanda; 11. Willa, Sobieszewo; 12.
McDonalds, Lindvallen; 13. Przedszkole, Oslo; 14. Willa ,Gdańsk; 15. Willa ,Sobieszewo; 16. Osiedle mieszkaniowe, Skörby.
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