
Küldetésünk
„Modernizálni a társadalom fűtési szokásait, hogy
egészségesen és gazdaságosan tudjanak fűteni!”

PADLÓ-, FAL-, MENNYEZETFŰTÉS

A Nap melege az Ön otthonában



Cégünk a Toma Family Mobil Kft – Intelligens Fűtőfólia, vezető szerepet tölt be a fűtőfólia szegmens-
ben. Mi valósítjuk meg az ügyfeleknek azt az igényét, hogy egy új modern fűtési rendszerhez jussanak. 
Cégcsoportunk több mint 10 éve tevékenykedik a hazai piacon, és több mint 3.000 sikeres telepítésen 
vagyunk túl. Fontosnak tartjuk a prémium alapanyaggal a minőségi, gyors kiszolgálást. 

Termékeinkre a folyamatos innováció, megbízhatóság és prémium minőség jellemző. 

Cégünk egyedüliként vállal ügyfelei felé meleg garanciát, ami alapján visszavásároljuk az elégedetlen 
ügyféltől a fűtési rendszerünket.

Harmadik generációs Intelligens Fűtőfólia
 
Figyelmébe ajánljuk a cégünk által forgalmazott 3. generációs Intelligens Fűtőfóliát. Napjainkban egyre gyakrabban 
kerül előtérbe a kedvező beruházási költség és a gazdaságos üzemeltetés. Manapság már - hála a fűtési rendsze-
rekben bekövetkezett fejlődéseknek -, teljesen jogosan várható el, hogy a fűtés ne csak meleget adjon, hanem 
egészséges is legyen. Mi még ezen is túlmegyünk az infra fűtésrendszerünkkel, mivel egy teljes családi ház fűtésé-
nek kivitelezését akár egy nap alatt elvégezzük. Az Intelligens Fűtőfólia kedvező beruházási költségének köszönhe-
tően, napelemmel kombinálva, akár nulla Ft-os fűtésköltség is elérhető.   

A következő problémák miatt választották ügyfeleink a Fűtőfóliát:

• A megkérdezett emberek 78%-a szerint a gáz minősége egyre rosszabb.
• Az ingatlanpiac dübörgése végett egyre nehezebb jó szakembert találni, aki munkát tud vállalni.
• Olyan helyekre is telepíthető a Fűtőfólia, ahol nincs gázszolgáltatás
• Többen gondolják úgy, hogy a hagyományos padlófűtés által okozott szállópornak, lényeges szerepe van az 

asztmás légúti betegségek kialakulásában.
• Nagyon sok ügyfelünk választja a Fűtőfóliát felújításnál, mert nem akar költeni drága kémény bélelésre, vagy 

gázkészülék cserére.

Milyen félelmekkel találkozunk nap mint nap?

• Majdnem minden ügyfelünknél elmondható, hogy félt kipróbálni ezt az új technológiát, de ma már büszkén mu-
togatja, ajánlja másoknak. 

• Sokakban van félelem a sugárzás hallatára, pedig az egészségügyben régóta használják az infrasugarak pozitív 
hatásait.

• A köztudatban elterjedt tévhit, hogy árammal fűteni drága, pedig a tapasztalat az, hogy a hagyományos gázfű-
téshez képest, akár 15-20 %-kal olcsóbb a Fűtőfóliával a fűtési költség.

• Az emberek többsége tart attól, hogy a nagy belmagasságú ingatlanját nem tudja majd gyorsan felfűteni a Fű-
tőfólia, de az infrafűtésnél nincs ilyen probléma, mert az embert fűtjük nem a levegőt.
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Fűtőfólia
 
Elektromos árammal működő, modern fűtési rendszer, ami az infrasugaraknak köszönhetően, szemben a hagyomá-
nyos fűtésekkel nem a levegőt melegíti, hanem közvetlenül az embert. 

Számos felhasználási területen alkalmazható:
• Padlófűtés (melegburkolat, hidegburkolat vagy akár 40 cm beton alá is telepíthető)
• Mennyezetfűtés
• Falfűtés
• Kiegészítő fűtés
• Sátorfűtés
• Hajófűtés
• Kültéri burkolat fűtés

A harmadik generációs Intelligens Fűtőfólia 0,5 mm vastag 0,5 m széles és 100 m hosszú tekercsekben van. 
A teljes rétegvastagságunk 6 mm (hűtükör, Fűtőfólia, párazáró fólia) . 

Többféle teljesítménnyel értékesítjük terméküket:

110 W/m2 220 W/m2 400 W/m2

Minden esetben az épület energiaveszteségének megfelelő teljesítményű Fűtőfólia kerül beépítésre. Pl. új építésű, 
jól szigetelt ház esetében elégséges a 110 W/m2 teljesítmény, mig felújításnál 220W/m2. 

Az Intelligens Fűtőfólia különleges technológiával, és 
speciális anyagok felhasználásával készült, ezért képes 
gazdaságosabban, kisebb energiafelhasználással mű-
ködni a korábbi más fűtőfóliákhoz képest.

Az önszabályozó tulajdonságának köszönhetően a bú-
torok alatt lecsökkenti a teljesítményét és a hőmérsék-
letét, ezzel növeli a biztonságot, és megakadályozza a 
túlhevülést.



Események, referenciák, rendezvények, eredmények cégünk életében:

Zamat fesztivál Debrecen

A világon elsőként került beépítésre infra Fűtőfólia egy sátorba, mint fűtési megoldás. A külső hőmérséklet éjjel 8°C 
volt, a sátor szigeteléssel nem rendelkezett, és az oldala több helyen nyitott volt, de a résztvevők mégsem fáztak. 

Többszörös magyar futsal bajnok támogatása – Győri ETO FC 

Évek óta fontosnak tartjuk a sikeres sportolók támogatását, és segítését. A Győri ETO FC éveken keresztül kimagas-
ló eredményeket ér el itthon és nemzetközi szinten is.

Kecskeméti állatmenhely segítése 

Az állatmenhely újonnan épült részébe került Intelligens Fűtőfólia a kisállatok alá. Ezen felül mobil Fűtőfóliákat 
adtunk, hogy a műtétek előtti és utáni időszakot könnyebben tudják elviselni az állatok.



Lakókocsi

Sokszor találkozunk olyan igénnyel, hogy fűtéssel nem rendelkező helyeken oldjuk meg a fűtést. Az Intelligens 
Fűtőfóliával ez is megoldható. 

Kertészet, üvegház 

A legtöbb kertészetnek a téli időszak veszteség. A következő projektnél 1,1 méter széles asztalokon történt a 
munka 50 m hosszan. 2 db fólia került lefektetésre az asztalon és termosztáttal ellenőriztük a föld hőmérsékletét, 
így folyamatosan tudtuk tartani az elvárt értékeket. A tapasztalat az volt, hogy a növények gyorsabban fejlődtek. 

Intelligens Fűtőfólia oktatás

Évente 4 alkalommal tartunk partnereinknek és az érdeklődőknek szakmai továbbképzést.  Többszázan sajátították 
már el ennek köszönhetően az infrafűtéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudást.



Rally

Az intelligencia az intelligens és a rally találkozása.

A Nap melege az Ön otthonába 

Magyarországon nagy hiányt pótoltunk az álltalunk írt 
könyvvel, amely részletesen mutatja be az infrafűtés 
mellett a jelenleg elérhető fűtési rendszerek előnye-
it, hátrányait. Bemutatja, mik a jelenleg használható 
legmodernebb szigetelési anyagok, amik segítségével 
drasztikusan csökkentheti fűtésszámláját és a lehető-
séget a rezsimentes fűtésre.

Construma – Nemzetközi építőipari szakkiállítás

Évről évre képviseltetjük magunkat a legnagyobb szakmai kiállításon és versenyen, ahol 5 napon keresztül tudják 
kipróbálni a látogatók intelligens fűtőfóliánkat működés közben.

Kisállat fűtés

Ki ne szeretne gondoskodni kis kedvencéről, hogy ne fázzon. 

Kötelező olvasmány

felújítás vagy
építkezés
előtt állóknak



Egészség napok

Rendszeresen megjelenünk az egészség napokon, 
egészséges fűtésünkkel. Az Intelligens Fűtőfólia segít 
megelőzni az allergiás és légúti betegségek kialakulását. 

Miss Hungary nemzeti szépségverseny és Miss Great Hungary Beauty Queen

Évek óta kiemelt támogatói vagyunk a Miss Hungary Szépségversenynek, és a 2017-es évben megszerveztük a 
saját versenyünket is, melynek célja, megtalálni azt a hölgyet, aki képvisel minket a nagyközönség előtt itthon és 
külföldön.



TV szereplések, konferenciák

Rendszeresen kérnek fel minket, mint infrafűtés szakértőt. A TV2 SzÉpítők és Építkezők műsorában is több alkalom-
mal voltunk vendégek, majd az ECO TV Energia percek műsorában is szerepeltünk. 
A VGF által megrendezett első magyar ELEKTROMOS FŰTÉS KONFERENCIÁN infrafűtés témában cégünk volt a 
téma szakértője és alőadója.

 

Válassza a megbízhatóságot, legyen a Nap melege az Ön otthonában!

www.futofolia.hu


