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Lepšia klíma
pod plochou
strechou

Odborné štúdie ukazujú, že denné svetlo
a čerstvý vzduch prichádzajúce cez strechu
pomáhajú zlepšiť vnútornú klímu v dome. Zlá
klíma pritom môže mať negatívny vplyv na naše
fyzické aj psychické zdravie. Dlhé roky sa strešné
okná osádzali len do šikmých striech, v roku
2008 však skupina VELUX vyvinula aj strešné
okno určené do plochej strechy alebo strechy so
sklonom do 15°. Kládli pritom prísne požiadavky
na jeho kvalitu, energetickú efektívnosť
i estetický dojem. Boli tak prví, ktorí priniesli
čerstvý vzduch a denné svetlo cez plochú
strechu bežne izolovaných domov. Strešné okno
do plochej strechy je dnes k dispozícii aj vo
verzii s inteligentným systémom ovládania –
dokáže automaticky vyvetrať a zavrie okno, ak
začne pršať. Markíza so solárnym pohonom,
namontovaná medzi sklenenou tabuľou
a kopulou, zasa účinne chráni pred slnkom.
www.velux.com

Strešné kupolové okno zlepšuje klímu v dome vďaka
čerstvému vzduchu a dennému svetlu. Otvorením okien na
fasáde a v plochej streche naraz vznikne tzv. komínový efekt,
vďaka čomu sa vzduch v miestnosti vymení oveľa rýchlejšie
než akýmkoľvek iným spôsobom.
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Bezstarostné vykurovanie
inteligentným kotlom

Voľba vyhovujúceho spôsobu vykurovania patrí k náročným úlohám. Kotol by mal
mať vysokú účinnosť, modulovaný rozsah výkonu, mal by sa jednoducho obsluhovať,
byť bezpečný aj úsporný. Kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv je k dispozícii
v troch výkonových verziách – 14, 20 a 27 kW a splní aj tie najvyššie užívateľské
nároky. Ide totiž o inteligentné zariadenie, ktoré dokáže samostatne pracovať,
diagnostikovať problémy či sa automaticky nastaviť na dĺžku dymovodu. Neustále
optimalizuje svoju prevádzku a vďaka množstvu nových funkcií a širokému rozsahu
modulácie výkonu už od 2,4 kW podstatne znižuje náklady domácnosti na energiu.
Funkcie, ktorými ecoTEC exclusiv disponuje, pritom umožňujú jeho inštaláciu aj do
nízkoenergetických a pasívnych domov, kompaktné rozmery ho zas predurčujú do
rôznych interiérov, napríklad aj do menších kúpeľní či predsiení. Od 1. 2. 2013 do
31. 3. 2013 možno zostavy kotlov ecoTEC exclusiv získať za zvýhodnenú cenu.
Viac informácií získate na www.vaillant.sk.

Súťaž o zateplenie

rodinného domu
má svojich víťazov

Súťaž o zateplenie fasády alebo podkrovia rodinného domu, ktorá prebiehala od
1. 6. do 15. 11. 2012, pozná svojich víťazov. Za účasti notárky boli vyžrebovaní
traja výhercovia, ktorí získali preplatenie ceny izolačných materiálov od
spoločnosti Knauf Insulation, a to do 1 500, do 1 000 a do 500 eur. Prvú cenu
získal Marek Solár z Košíc, druhá skončila Zuzana Auxtová z Brezna a tretia
cena patrí Marekovi Patúšovi z Banskej Bystrice. Víťazom srdečne gratulujeme
a prajeme veľa príjemných chvíľ v ich rodinných domoch.

www.mojdom.sk

