TÉMA:
stavebné tipy

Vlhkosť vzduchu sa môže
pohybovať od 0 do 100 %.

Typickým príkladom nadmerne
vlhkého vzduchu je ovzdušie po daždi
alebo kúpeľňa po sprchovaní.

Nová značka náradia

Novinkou v Hornbachu sú kvalitné profesionálne nástroje
značky J. C. Schwarz, medzi ktorými nájdete aj akumulátorový vŕtací skrutkovač JAS 10. Skrutkovanie a vŕtanie do
dreva, hliníka alebo ocele je s ním jednoduché a praktické,
pretože vrátane batérie váži len 1 kg. Je vybavený reguláciou
otáčok s chodom vpravo i vľavo, praktickým svetlom a LED
ukazovateľom stavu nabitia batérií. Výhodou je aj 5-ročná
záruka. Dodáva sa s pevným kufrom a súčasťou balenia sú aj
dve batérie s napätím 10 V, každá s kapacitou 2 AH a časom
nabíjania 45 min. Cena 99 €,
www.hornbach.sk

50 odtieňov škárovacích mált

V ponuke značky Mapei nájdete viac ako 50 odtieňov odolných cementových a epoxidových
škárovacích mált – ide o najširšiu farebnú paletu na našom trhu, s ktorou vytvoríte zaujímavé
efekty v interiéri aj v exteriéri. Okrem dlhej životnosti patrí k výhodám škárovacích mált aj
jednoduché čistenie, stálofarebnosť a odolnosť proti tvorbe plesní. Vyznačujú sa tiež nízkym
obsahom organických prchavých látok (VOC) a sú certifikované v súlade s prísnymi medzinárodnými normami. Oba druhy je vhodné doplniť pružným silikónovým tmelom Mapesil AC na
výplň pružných a dilatačných škár.
www.skarujsmapei.sk
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Mini tepelné čerpadlo

Do nízkoenergetických, pasívnych aj klasických
rodinných domov si môžete vybrať malé závesné
monoenergetické tepelné čerpadlo Vaillant
geoTHERM 3 kW zem/voda. Osvedčilo sa na vykurovanie i chladenie a vďaka jeho praktickým
rozmerom je inštalácia v interiéri jednoduchá.
Inteligentné riadenie systému zároveň zaručuje
najnižšie prevádzkové náklady. Zariadenie sa
dá flexibilne skombinovať so zásobníkmi na
prípravu teplej vody či hydraulickými modulmi.
Napríklad v kombinácii s modulom uniTOWER
zabezpečí maximálny komfort teplej vody v kuchyni i kúpeľni.
www.vaillant.sk
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Honda vylepšila svoju pre-

nosnú elektrocentrálu EU20i a nahrádza
ju novým modelom EU22i, ktorý prináša
vyšší výkon, nižšiu spotrebu paliva
a dokonca aj tichší chod. Vďaka nízkej
hmotnosti sa jednoducho prepravuje
aj prenáša. Disponuje tiež zaujímavýNN AA TT UUmi
RR AAfunkciami,
LL
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ktoréTTumožňujú
štartovanie (dokonca aj po mesiacoch
uskladnenia) a uľahčujú nastavenie
elektrocentrály a jej použitie pri rôznych
činnostiach – od kempovania až po napájanie domácich spotrebičov vo vzdialeT R A D I Tných
I O Nlokalitách.
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www.honda.sk

