Úsporný ohrev vody
Ako zabezpečiť efektívny ohrev vody v rodinnom dome? Komplexným riešením je modulárny zásobníkový systém MSS od značky Vaillant. Ide o kombináciu solárneho systému s podporou vykurovania a zdroja tepla, ktorým
môže byť napríklad tepelné čerpadlo alebo plynový kotol. Zatiaľ čo bežné
zásobníky ohrievajú naraz celý objem vody, systém MSS využíva efektívny
vrstvený ohrev. Príprava teplej vody je vďaka tomu úsporná a zohľadňuje požiadavky užívateľa. Zásobník sa vyrába v niekoľkých veľkostiach, s objemom
od 300 do 2 000 l. Súčasťou systému sú aj solárny modul a modul na prípravu
teplej vody, ktorý zabezpečí jej požadované množstvo s teplotou, ktorú si
možno precízne nastaviť. Solárny modul zas umožňuje zvýšiť solárny zisk
oproti bežným solárnym zariadeniam až o 10 %. V noci alebo pri nedostatku
slnečného žiarenia sa modul automaticky vypne a teplá voda sa dohreje
pomocou externého zdroja tepla.

www.vaillant.sk

Stratené debnenie
základových pásov
Stratené debnenie Thermozáklad je určené na debnenie základových pásov a súčasne vytvára ich tepelnú izoláciu. Jeho veľkou
výhodou je rýchlosť – jeden človek zmontuje meter Thermozákladu za dve až päť minút, pričom je v jednom kroku hotové
debnenie aj tepelná izolácia základu. Čas ušetríte aj pri oddebňovaní, ktoré, samozrejme, nie je vôbec potrebné. Debniace prvky
sú vyhotovené z cementovláknitých dosiek s hrúbkou 35 až
120 mm. Dodávajú sa v staticky potrebnej šírke a výške tak, aby
hotové základové pásy rovnomerne prenášali zaťaženie budovy
do únosného podložia.
www.thermodoska.sk

Výhody:

+ jednoduchá a rýchla montáž vďaka prefabrikovaným debniacim prvkom,

+ tepelná izolácia je súčasťou debnenia,
+ zabraňuje primrznutiu podložia o základy,
+ nie je potrebný výpočet a projekt debnenia ani jeho demontáž, čistenie a preprava.

Stratené debnenie základových pásov netreba demontovať,
v hotovej stavbe slúži ako tepelná izolácia.

Zateplite bytovku a vyhrajte
Ak plánujete v blízkej budúcnosti zateplenie svojho bytového domu, zapojte sa do súťaže Zatepľujte s Baumitom! Okrem spoľahlivého partnera pri plánovaní aj realizácii môžete získať Balík výhod
v hodnote až 1 000 €. Získajte:
+ Bonus č. 1 v hodnote 200 €: Návrh optimálnej hrúbky zateplenia
+ Bonus č. 2 v hodnote 130 €: Originálna fasáda a výber farebnosti v Baumit Color štúdiu
+ Bonus č. 3 v hodnote 670 €: Energetický certifikát
Navyše, každý obyvateľ víťazného bytového domu získa Extra bonus – predplatné časopisov Môj dom alebo Urob si sám a originálny darček.
Súťaž pre spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a správcovské spoločnosti
pripravila spoločnosť Baumit v spolupráci s vydavateľstvom Jaga.
www.baumit.sk
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