


PROFISSIONAIS CAPACITADOS 
E UMA LINHA DE PRODUTOS 
ESPECIAIS FAZEM DA HEIME A 
MELHOR ESCOLHA.Q U A L I D A D E  E  A LTA  T E C N O L O G I A

AQUECIMENTO DE PISO TOALHEIROS AQUECIDOS DESEMBAÇADOR DE ESPELHO  CENTRAL DE ASPIRAÇÃO 

www.heime.com.br

A HEIME pensando na saúde,.segurança e 

conforto para sua casa ou empresa, oferece 

as melhores opções do mercado em sistemas 

de Aquecimento de Piso, Toalheiros Térmicos, 

Desembaçadores de Espelhos, além dos modernos 

sistemas de central de aspiração a vácuo. 

A linha de produtos da HEIME oferece soluções 

que garantem conforto aos ambientes com alto 

nível de qualidade e tecnologia.



CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE 
TERMOSTATOS INDIVIDUAIS NOS  
MODELOS DIGITAL TOUCH SCREEN,  
DIGITAL CONVENCIONAL E ANALÓGICO

AQUECIMENTO DE PISO

www.heime.com.br

Osistema de Aquecimento de Piso radiante torna 

os ambientes mais aconchegantes, além de 

mais saudáveis, pois ajuda a evitar formação de bolor 

e manchas de umidade. O aquecimento ocorre de 

forma homogênea, sem odor, barulho ou vibração 

e não interfere na decoração dos ambientes, pois a 

instalação é feita sob o piso.

A HEIME oferece dois sistemas para aquecimento de 

piso e ambientes, conforme a necessidade do cliente 

e o estágio da obra. Os sistemas podem ser instalados 

sob qualquer material, entre eles, porcelanatos, 

cerâmicas, pisos de madeira maciça, pisos de madeira 

laminada, mármores e granitos*.

O Aquecimento de Piso HEIME climatiza não apenas o 

piso, mas todo o ambiente, além de proporcionar uma 

economia de 30 a 40% em consumo de energia elétrica, 

se comparado aos demais sistemas de climatização (a 

óleo, hidráulico, etc.)
* Verificar especificações técnicas do acabamento e orientações 
da HEIME.

> Durabilidade e segurança

> Resistência à alta pressão e 
altas temperaturas, evitando 
infiltrações e impossibilitando 
choques

> Conforto inteligente: Sistema 
econômico e proporciona 
valorização do imóvel

HEIME
AQUECIMENTO DE PISO

CABOS CALEFATORES Ideais para 
construções em andamento e reformas, 
sendo embutido no contrapiso.

MANTAS CALEFATORAS Ideais para 
ambientes prontos e reformas rápidas, 
sendo instaladas sobre o contrapiso, 
diretamente na argamassa.

Termostato Digital Touch Screen

O AQUECIMENTO DE PISO HEIME 

TORNA OS AMBIENTES MUITO 

MAIS ACONCHEGANTES. É 

TECNOLOGIA ALIADA AO BEM 

ESTAR E À QUALIDADE DE VIDA.



“ GED UT PERSPICIATIS UNDE OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT 
VOLUPTATEM ACCUSAN GED UT PERSPICIATIS UNDE OMNIS 
ISTE NATUS ERROR SIT VOLUPTATEM ACCUSANTIUM DO-
LOREMQUE LAUDANTIUM TIUM DOLOREMQUE LAUDANTIUM”

EXPERIMENTE UNIR O SISTEMA 
DE AQUECIMENTO DE PISO 
AOS TOALHEIROS AQUECIDOS 
E TENHA O MÁXIMO DE 
CONFORTO TÉRMICO.

E XC L U S I V I D A D E  E  D E S I G N

TOALHEIROS AQUECIDOS

Projeto: Ivana Guimarães e Simone Weber do Escritório Guimarães Weber e Souza Arquitetura

www.heime.com.br

Para um banho relaxante ficar completo, nada melhor 

que toalhas macias, secas e aquecidas. Fáceis de 

instalar, feitos em aço inox e com design diferenciado, 

os Toalheiros Aquecidos da HEIME são a melhor opção 

para secar e aquecer rapidamente suas toalhas.

O uso dos Toalheiros Aquecidos tornou-se um hábito 

necessário a aqueles que prezam pelo bem estar e 

pela saúde, pois mantendo as toalhas sempre secas, 

evita-se o surgimento de maus odores e proliferação 

de bactérias causadoras de doenças.

A linha de Toalheiros Aquecidos HEIME dispõe de 

diversos modelos, tamanhos e voltagens, permitindo 

sua instalação nos mais variados projetos, aliando 

tecnologia e sofisticação com alto padrão de qualidade.



“ GED UT PERSPICIATIS UNDE OMNIS ISTE NATUS ERROR SIT 
VOLUPTATEM ACCUSAN GED UT PERSPICIATIS UNDE OMNIS 
ISTE NATUS ERROR SIT VOLUPTATEM ACCUSANTIUM DO-
LOREMQUE LAUDANTIUM TIUM DOLOREMQUE LAUDANTIUM”

NITIDEZ DA IMAGEM 
REFLETIDA EM QUALQUER 
CONDIÇÃO DE TEMPERATURA 
E UMIDADE.

DESEMBAÇADOR DE ESPELHO

B E M  E S TA R  E  C O N F O R T O

www.heime.com.br

O Desembaçador de Espelhos HEIME torna o 

seu banheiro ainda mais aconchegante e seu 

banho ainda mais agradável, trazendo praticidade 

e tecnologia para o seu dia a dia.

Através da alta tecnologia que permite a combi-

nação de um material ultrafino, posicionado atrás 

do espelho, com máxima resistência à oxidação, 

proporciona a nitidez da imagem refletida em 

qualquer condição de temperatura e umidade.

Seguro, de fácil instalação e econômico, o Desem-

baçador de Espelhos HEIME é funcional e acaba 

com o incômodo do vapor do chuveiro.



A INSTALAÇÃO DA CENTRAL 
DE ASPIRAÇÃO ALÉM DE 
VALORIZAR O IMÓVEL, TRAZ 
VERSATILIDADE E SILÊNCIO 
À LIMPEZA.

MELHORA A QUALIDADE DO AR

CENTRAL DE ASPIRAÇÃO

www.heime.com.br

Segundo pesquisas, mais da metade das doenças 

respiratórias são causadas pela sujeira e poluição. 

Para auxiliar nesta batalha constante pelo bem estar, 

a HEIME traz para o mercado o conceito de Aspiração 

Central a Vácuo de última geração.

Com potência oito vezes superior a um aspirador de 

pó comum, é possível obter limpeza e purificação do ar, 

reduzindo a incidência de alergias e o tempo de limpeza.

COMO FUNCIONA?

A Central de Aspiração 
remove toda a sujeira por 
meio de uma tubulação 
instalada nas paredes, en-
viando os detritos para um 
reservatório central que 
pode ser acondicionado na 
garagem, porão ou área de 
serviço. Com uma capaci-
dade de filtro muito maior, 
não se faz necessária a 
manutenção regular.
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