dom od A po Z
okná, okenné systémy

Existencia vlastnej kotolne v bytovom dome sa v súčasnosti ukazuje
ako najprijateľnejšia forma dodávky tepla a teplej vody. Nezávislosť bytového
domu od centrálneho vykurovania totiž umožňuje vlastníkom bytov ušetriť
až 35 % nákladov na teplo.

Nezávislosť bytového domu od centrálneho vykurovania
„Na rozdiel od centrálneho režimu,
v ktorom sa vykurovanie spustí až pri
poklese teploty vzduchu pod určitú
hodnotu, vo vlastnej kotolni si možno
kúrenie nastaviť na požadovanú teplotu v ktoromkoľvek okamihu. Ani
v prechodnom období tak nebudú ľudia
v príbytkoch pociťovať zimu a chlad.“

hovorí Ing. Juraj Malík, produktový
manažér Vaillant Group Slovakia.

Flexibilnosť kaskádového
riešenia

Kotly ecoTEC plus 80–120 kW
možno zapojiť do kaskády s celkovým
výkonom do 720 kW. V porovnaní
s jedným veľkým kotlom zaistí kaskádové riešenie vyššiu flexibilitu s podstatne menšou požiadavkou na priestor.
Kaskáda môže byť tvorená dvomi až
šiestimi kotlami rovnakého výkonu,
pričom kotly sa dajú zapájať a odpájať
v závislosti od aktuálnej potreby tepla.
Pre optimálne využitie miesta môže
byť kaskáda namontovaná do jedného
radu alebo dvoch radov s kotlami otočenými chrbtom k sebe. Montáž kotlov
je pritom nezávislá od nosnosti stien.
Pri kontrole kotlov či poruche jedného
z nich netreba vypínať celý systém,
pretože servis možno uskutočniť

na kotloch aj jednotlivo. Komponenty
sú účelne rozmiestnené a dostupné
z prednej strany kotlov.
Silvia Bíňovská
Foto: Vaillant
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Švédsky výrobca drevených viacvrstvových podláh ponúka unikátnu možnosť potlače
drevenej podlahy individuálnym motívom. Ak zariaďujete kanceláriu, predajňu,
showroom, ateliér či iné reprezentatívne priestory, môžete si prostredníctvom
spoločnosti Kratochvíl parket profi, s. r. o., ktorá je výhradným dovozcom podláh
Kährs pre slovenský trh, objednať podlahu s vlastným logom či nápisom.
Vyberať možno zo všetkých dekorov podláh s olejovanou povrchovou úpravou.

Individuálny branding na drevenej podlahe Kährs
Čierna potlač ako štandard

Vďaka špeciálne vyvinutému procesu
priamej tlače dokáže výrobca vytlačiť
takmer všetky návrhy. Tlač neprebieha
na papier, ale priamo na drevo, farba
podkladu teda nie je biela, ale v odtieni
dreviny. Z toho dôvodu nie sú pre tlač
vhodné motívy s jemnými prechodmi,
ako sú fotografie či kresby. Tlak pri tlači
týchto jemných detailov môže klesnúť,
preto je lepšie sa podobným motívom
vyhnúť. Ideálne sú logá, nápisy, heslá,

emblémy a vektorová grafika. Jedinou
dôležitou podmienkou je, aby mal
zákazník na vybrané motívy a logá
autorské práva alebo súhlas na ich
použitie od vlastníka práv. Variantom sú
spomínané šablóny s motívmi vína, kávy
alebo čaju, ktoré ponúka priamo Kährs.

Farebná potlač ako alternatíva

Štandardom je jednofarebná
potlač na odtieň vybraného dekoru.
Množstevné obmedzenie pri tomto
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štýl domu a bytu

type potlače v zásade nie je, nakoľko
minimom je jedna lamela. Výrobca
však ponúka aj variant v podobe
farebnej potlače, ktorý je dostupný pri
minimálnej objednávke 10 ks lamiel.
Dostatočné kvalitné krytie farieb zaisťuje základný náter bielou farbou.
Katarína Weberová
Foto: Kährs

