
TETO RADIANTE
CONFORTO E BEM-ESTAR TODO O ANO, EM CASA E NO TRABALHO.



Bem-estar em todas as estações

O teto radiante garante, à semelhança do piso radiante, conforto e bem-
estar todo o ano, através do aquecimento e/ou arrefecimento eficiente dos 
espaços. Graças a este sistema - reversível - a temperatura é homogénea e 
uniforme nas várias áreas da sua habitação.

A solução para a reabilitação

Por ser um sistema fácil de instalar e pelo impacto mínimo que pode causar 
na arquitetura e estrutura do edifício, o teto radiante é atualmente a solução 
indicada para projetos de reabilitação, substituindo facilmente o tradicional 
teto falso. Pode ser implementado também em nova construção.

Sistema versátil  

O sistema de climatização por teto radiante pode ser instalado em qualquer 
edifício, mas torna-se particularmente útil em espaços onde a renovação ou 
reabilitação é frequente, nomeadamente em espaços comerciais, de serviços 
ou públicos. É por isso um sistema versátil e apropriado para qualquer tipo 
de imóvel. 

Bombas de calor Giacomini monobloco e splitTeto radiante com placas em gesso-cartonado Teto radiante com placas metálicas

Bomba de calor associada ao piso radiante
Enquanto fonte térmica, a bomba de calor Giacomini 

é uma excelente opção para climatização ambiente 
(aquecimento/arrefecimento) e produção de AQS. 

Economia de energia e poupança

O recurso ao teto radiante permite evitar elevados picos de consumo, já que, graças 
ao seu funcionamento contínuo, com água a baixa temperatura, não existem 
oscilações de calor e as fontes térmicas associadas ao sistema trabalham com um 
Coeficiente de Performance (COP) mais elevado. O controlo sobre o clima ambiente 
é total e assegura também maior economia de energia.

Elevada qualidade ao nível do ar ambiente

Ao contrário dos convencionais sistemas de climatização, o teto radiante é 
silencioso e garante elevada qualidade ao nível do ambiente climatizado, pela 
inexistência de movimentações de ar, levantamento de pó ou acumulação de 
ácaros. Proporciona uma experiência de conforto única e salutar. 

Máxima liberdade decorativa e manutenção reduzida

Sendo um sistema praticamente invisível, o teto radiante garante maior liberdade, 
ao nível da decoração de espaços. A sua manutenção é também, além de simples 
e rápida, reduzida, recomendando-se a verificação pontual da instalação, 
principalmente ao nível da fonte térmica e circuito hidráulico. 

O TETO RADIANTE É UMA EXCELENTE SOLUÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO.
COMPOSTO POR PLACAS DE CARTÃO-GESSO OU METÁLICAS.

O SISTEMA RADIANTE GARANTE-LHE MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, 
CONFORTO, SILÊNCIO E QUALIDADE DO AR. 
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Garante a poupança 
económica

Promove a 
sustentabilidade

SISTEMA KLIMADOMOTIC 
Sistema inteligente de controlo da temperatura à distância

Com a app GIACOMINI CONNECT, pode regular a temperatura de cada área da sua casa a 
qualquer hora e em qualquer lugar. 
Usufrua das inúmeras vantagens desta tecnologia inovadora associada ao teto radiante:

Otimiza o consumo 
energético


