Zaujalo nás

Medzi najlepšie výrobky na našom trhu patria domáce vodárne rady
HWJ od firmy WILO

Wilo – Jet HWJ
Samonasávacia viacúčelová vodáreň
Celonerezová príruba tlakovej nádoby
Hadica s nerezovým opletením, z dôvodu bezpečnosti vedená mimo priestor
elektrickej svorkovnice
Prvá na trhu: vodáreň chránená proti chodu na sucho!
– integrovaný tepelný snímač
– najmodernejšie materiály od firmy GE
– až 1 hodina prevádzky bez vody
Termická ochrana motora (prevedenie 230V)
Podrobnejšie informácie o tomto a ďalších špičkových čerpadlách značky WILO
získate v odborných veľkoobchodoch Voda – Kúrenie – Plyn alebo na stránkach
www.wilo.sk. Novinky ako aj osvedčené čerpadlá pre dom a záhradu nájdete za
zvýhodnené ceny v našej jarnej AKCII 2015.
www. wilo.sk

Ako získať viac slobody pri dizajne fasády?
Krása, dizajn a individualita sú znakmi dnešnej doby. V čase
štandardizácie a priemyselnej výroby sa kladie stále väčší dôraz na
osobnosť a kreativitu. Aj toto sú dôvody, prečo Baumit prichádza
so sériou nových kreatívnych omietok Baumit CreativTop, ktoré
splnia všetky túžby po individuálnom a kreatívnom riešení. Nahrubo
zahladená, štruktúrovaná kefou alebo valčekom, jemne porézna, so
vzhľadom hrubého betónu alebo dokonale hladká s náterom – Baumit CreativTop ponúka celý rad pastovitých omietok, ktoré môžete
navzájom ľubovoľne kombinovať, spracovávať pomocou rôznych
nástrojov, šablón alebo kombinovať s inými materiálmi. Baumit CreativTop je zároveň súčasťou konceptu Baumit Life, ktorý ponúka až
888 farebných odtieňov. Vďaka najširšiemu európskemu farebnému
konceptu, v kombinácii s vašou obľúbenou štruktúrou a dizajnom,
máte neobmedzené možnosti stvárnenia vášho životného priestoru.
Neváhajte vytvoriť zaujímavé akcenty a kreatívne protipóly skleneným či betónovým fasádnym plochám.
www. baumit.sk

Značka Vaillant predstavila
na prestížnom veľtrhu ISH 2015 vo Frankfurte nad Mohanom viacero významných noviniek
a inovácií z oblasti vykurovania. Nový rad takýchto zariadení nesie názov Green iQ a ide o výrobky
s najvyššou mierou udržateľnosti po celú dobu ich životnosti – od fázy ich zrodu, efektívneho fungovania v domácnosti, až po ich recykláciu. Všetky produkty Green iQ možno ľahko kombinovať so
solárnymi systémami. Zariadenia sú tiež Wi-Fi kompatibilné, majú integrované internetové rozhranie.
Vykurovanie ovládané smartfónom
Jednou z noviniek(z radu Green iQ) je závesný plynový kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv, ktorý
umožňuje vykurovanie 100 % bioplynom. Kotol je k dispozícii vo výkonových radoch 15, 21, 27
alebo 32 kW. Je výkonný, flexibilný a jeho nová, s internetom prepojená riadiaca jednotka, umožňuje
jednoduché a inovatívne ovládanie kúrenia na diaľku s pomocou smartfónu. Portfólio rozšírila značka
Vaillant aj o nový rad tepelných čerpadiel flexoTHERM exclusiv, ktorý je tichší a účinnejší než podobné
zariadenia na trhu. Pochváliť sa môžu energetickou účinnosťou A ++. Majú inovovaný chladiaci okruh
a integrovaný systém prípravy teplej vody. Domácnosti tak môžu ušetriť ešte viac na nákladoch na
vykurovanie. Tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusiv možno ovládať pomocou smartfónu. A to aj vďaka
novému regulačnému systému multiMATIC 700.
Nový regulátor aj mobilné aplikácie
Výrazný krok vpred predstavujú nové inteligentné regulátory a mobilné aplikácie. Okrem nového regulátora multiMATIC 700 umožnia väčšie pohodlie členov domácnosti nové aplikácie pre ovládanie vykurovania, vetrania, chladenia i prípravy teplej vody, ktoré
budú zadarmo pre iPhone a Android smartfóny. Ide o aplikácie multiMATIC a eRELAX, ktoré umožňujú nastavenia na diaľku podľa
individuálnych požiadaviek. Viac sa dozviete na
www. vaillant-group.com.

