aktuality

Jedna spoločnosť, jeden tím

Po akvizícii firmy Sanitec v uplynulom roku
sa stal koncern Geberit dodávateľom ucele-

ného sortimentu sanitárneho vybavenia. Od
januára 2016 ponúka Geberit výrobky zna-

čiek Geberit, Kolo a Keramag, a to prostredníctvom jedného spoločného tímu obchodno-technických poradcov.
„Geberit a bývalý Sanitec teraz fungujú na
trhu spoločne – už iba ako Geberit,” hovorí
konateľ spoločnosti Geberit Slovensko, s. r.
o., Ing. Vladimír Sedlačko. „Naši obchodní
zástupcovia môžu lepšie vychádzať v ústrety zákazníkom a poskytnúť im poradenstvo
a podporu pre všetky výrobky rozšíreného
sortimentu. Zákazníci sa môžu obracať na
jednu kontaktnú osobu, ktorá im podá informácie o celom produktovom portfóliu – od
sanitárnych a potrubných systémov po keramické zariaďovacie predmety a kúpeľňový
nábytok. Objednávky na výrobky všetkých
značiek spadajúcich pod koncern Geberit sa
teraz spracovávajú v jednom zákazníckom
centre. Aj dodávku a fakturáciu klientom zabezpečuje jeden dodávateľ.“
Zjednotením technického poradenstva a obchodných procesov zjednodušuje Geberit
prácu projektantom a inštalatérom a zároveň zabezpečuje väčšiu spoľahlivosť vo fáze
prípravy a realizácie stavieb.
Zdroj: Geberit

Nový inteligentný regulátor
Nový inteligentný regulátor eRELAX
značky Vaillant umožňuje vďaka Wi-Fi pripojeniu ľahké, rýchle a pohodlné ovládanie vykurovania z ľubovoľného miesta na
svete. Ide o samoučiaci sa regulátor s minimalistickým dizajnom a komunikačným
rozhraním eBUS, ktorý je určený pre vykurovacie systémy s plynovými kondenzačnými kotlami značky Vaillant a vyznačuje
sa veľmi jednoduchou montážou.
Regulátor dokáže ovládať jeden vykurovací okruh s kondenzačným kotlom aj ohrev
vody pomocou externého zásobníka.
Údaje o poveternostných podmienkach
čerpá z internetu (meteostaníc), preto
netreba inštalovať snímač vonkajšej tep-

loty. Časy, teploty vykurovania a prípravu
teplej vody možno nastavovať pomocou
smartfónu či tabletu s použitím aplikácie. Prostredníctvom nej si používateľ
programuje svoj komfort a zároveň vďaka
inteligentným časovým programom šetrí
energiou. Regulátor poskytuje prehľadné
grafické zobrazenie nastavenej a aktuálnej teploty v miestnosti v ktoromkoľvek
momente. Automaticky nastavenú vykurovaciu krivku možno pritom v prípade
potreby kedykoľvek zmeniť.
Aplikácia je dostupná zadarmo a jej obsluha je intuitívna. Ak používateľ nemá
mobilný telefón akurát „poruke“, požadovanú izbovú teplotu si môže nastaviť

na regulátore aj manuálne – tlačidlami
„plus“ a „mínus“.
Viac na: www.vaillant.sk.
Zdroj: Vaillant

Novinka v HT systéme PLUS
Značka OSMA je na českom trhu viac ako 22
rokov, pričom sa stala za ten čas nielen synonymom kvality, ale aj dokonalého prepojenia
výroby, kontroly akosti, logistiky či obchodného a poradenského servisu. Veľký dôraz sa
kladie aj na šetrný prístup k prírode vďaka
dokonalej tesnosti prepojených prvkov kanalizačných systémov OSMA.
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V súčasnosti prichádza spoločnosť na trh
s novinkou v produktovom rade HT systém
PLUS – s dvojkolenom HTDB DN 110/110/87°.
Táto tvarovka reaguje na požiadavky zákazníkov, ktorí potrebujú spojiť dve odpadové potrubia a zároveň vyriešiť nedostatok miesta.
Zdroj: OSMA

