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Dobre sa stavia...
...s keramikou
Röben.

Otvorenie novej
vykurovacej
sezóny na lodi
Značka Vaillant odštartovala novú vykurovaciu sezónu. Na palube lode Vaillant v Bratislave privítala viac ako 80 popredných partnerov
spoločnosti a osobností z oblasti vykurovania.
Cieľom stretnutia bolo poďakovať sa najvernejším spolupracovníkom za ich doterajšiu
podporu, odvedenú prácu a prejavenú dôveru. Na palube lode sa v rámci neformálnych
rozhovorov diskutovalo o najnovších trendoch
a výrobkoch na trhu vykurovacej techniky,
vidieť sa dali aj posledné novinky z produkcie
značky Vaillant.
Či ide o energetické riešenia budúcnosti,
alebo o najlepší spôsob ako využiť fosílne
palivá, spoločnosť Vaillant, ktorá je najväčším
poskytovateľom technológií vykurovania pre
domácnosti v Európe, sa neustále snaží predvídať nové trendy a byť vždy o krok vpred.
Najbližšia vykurovacia sezóna sa u značky
Vaillant ponesie v duchu závesných kondenzačných kotlov ecoTEC. Tieto kotly sa vyznačujú vysokou účinnosťou, širokým rozsahom
modulácie výkonu, množstvom komfortných
funkcií či rýchlou návratnosťou vložených
prostriedkov. K dispozícii sú vo viacerých
výkonových verziách a možno ich kombinovať s viacerými typmi zásobníkov teplej vody.
Sortiment vykurovacej techniky v tomto roku
doplní rad kotlov ecoTEC plus s vysokými výkonmi, kogeneračná jednotka ecoPOWER či
zeolitové tepelné čerpadlo zeoTHERM, ktoré
využíva jedinečné termodynamické vlastnosti
materiálu zeolit v kombinácii s kondenzačným
kotlom a solárnymi kolektormi.
www.vaillant.sk

tipy

Malé čistiarne odpadových vôd
Ekoprogres EČ 6 – 150 E.O.
Do rodinných domov, reštaurácií, rekreačných
zariadení, malých osád, prevádzok s malým
počtom zamestnancov

Výrobca je
čestným
držiteľom
certifikátu
kvality
ISO 9001 – 2001
-

Keď staviate alebo renovujete dom, máte
na výber z veľa možností. Čo treba brať pri
výbere materiálov do úvahy? Trvácnosť,
estetickú hodnotu, zodpovedajúce technické
parametre, kvalitu alebo cenu? Postačí, to
všetko logicky pospájať.

vysoká účinnosť – trojstupňové čistenie
jednoduchá montáž - prevádzkový prepis zdarma
tichý chod a žiadny zápach
minimálne stavebné náklady
100% tesnosť – 3 roky záruka

Kanalizačné, prečerpávacie
a domové šachty z PE
PS 0.8

Stavebná keramika Rőben.
Tak dobre sa stavia.

PS 1.2

DS 0.8

- ľahká manipulácia pri montáži
- certifikované výrobky
- záruka kvality ISO 9001 – 2001

www.ekoprogres.sk
Ekoprogres v.d., Trenčín
Zamarovská 260, Zamarovce, 911 05 Trenčín, tel./fax: 032/ 744 18 89,
mobil: 0911 168 546, 0903 705 488, e-mail: trencin@ekoprogres.sk
Ekoprogres v.d., Trenčín – obchodné oddelenie Stará Ľubovňa
Popradská 22, 064 01 Stará Ľubovňa tel.: 052/ 432 48 71, fax: 052/ 428 22 81,
mobil: 0903 740 703, 0903 597 370, e-mail: staralubovna@ekoprogres.sk
Ekoprogres v.d., Trenčín – obchodné oddelenie Nitra
Cabajská 28, 949 01 Nitra, tel./fax: 037/ 651 20 35, mobil: 0903 740 708,
e-mail: nitra@ekoprogres.sk
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Ekoprogres Dunajská Streda, s.r.o.
Kračanská cesta 785/41, 929 01, Dunajská Streda tel.: 031/552 43 61,
fax: 552 87 95, mobil: 0911 432 337, e-mail: dunajskastreda@ekoprogres.sk
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