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Dobrý pocit vďaka
najmodernejším technológiám
Len máloktorá technológia dokáže vykúzliť pocit tepla,
komfortu a bezpečia u všetkých členov rodiny. Plynové kotly
to však zvládajú s prehľadom – v prípade, že vychádzajú
z dlhoročných skúseností výrobcu a ponúkajú najmodernejšie
funkcie a nastavenia na dosiahnutie pohodlia.

S

poločnosť Vaillant
prináša pocit pohody
z generácie na generáciu
už 140 rokov. Je lídrom
a priekopníkom vo vývoji
technológií v oblasti vykurovania v Európe. Vďaka
značke Vaillant môžete
vyčariť teplo aj vo svojom
dome či byte.
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Pohodlie
pre každého
Keď inštalatér Johann
Vaillant v roku 1874
zakladal rodinnú firmu
v nemeckom Remscheide,
určite netušil, že o dve
desaťročia odštartuje
revolúciu. V roku 1894
si dal totiž ako prvý na
svete patentovať plynový
ohrievač vody s uzavretým
systémom. Práve vďaka
nemu prestala vaňa plná
teplej vody znamenať
nedostupný luxus. Kúpanie
sa zrazu stalo komfortom
prístupným pre každého.
Vaillantova závesná verzia
plynového ohrievača

vody s názvom „Geyser“
v roku 1905 dobyla svet.
Odtiaľ bol už iba krok
k vynálezom v oblasti
vykurovania. V roku 1924
predstavila značka Vaillant
prvé ústredné kúrenie.
To sa stalo receptom na
teplo a komfort, ktorý
pretrval dodnes. Spoločnosť neskôr uspela na
trhu aj s prvým kotlom na
vykurovanie a ohrev teplej
vody v jednom zariadení. Išlo o kombinovaný
kotol z roku 1967. V roku
1974 predstavila značka
prvý elektronicky riadený
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plynový kotol a neskôr aj
prvý plynový „turbo“ kotol
s nasávaním vzduchu z vonkajšieho prostredia. Sériová
výroba plynových kotlov
s vysoko účinnou kondenzačnou technológiou
odštartovala v roku 1996.

Nadčasový kotol
ecoTEC plus
Vaillant neustále prináša
nové energetické riešenia
a predvída nové trendy.
Nový závesný kondenzačný
kotol ecoTEC plus, ktorý
predstavuje práve v čase
svojich 140. narodenín, je
preto vybavený všetkým,
čo je príjemné pre vás,
vašu peňaženku aj životné
prostredie. Je komfortný
a zároveň úsporný – vďaka
širokému modulačnému rozsahu už od 3 kW
a optimalizácii výkonu, čím
sa zvyšuje tepelná pohoda
a zároveň znižuje spotreba
plynu. Býva označovaný ako
kotol dneška i zajtrajška,
pretože prostredníctvom

najmodernejších funkcií
dokonale rozumie novodobým potrebám domácností.
Dokáže zabezpečiť teplo
a teplú vodu aj vo väčších
rodinných domoch. Svoj
vykurovací výkon pritom
koncentruje na ploche veľkej len 0,32 m2. Požiadavky
kotla na priestor sú skutočne nenáročné. Má minimalistický dizajn, z ktorého vyžaruje osvedčená nemecká
kvalita výrobkov Vaillant.

Maximálne
ekologické
vykurovanie
Kotol ecoTEC plus uspokojí každú požiadavku
na dodávku teplej vody.
Umožňuje to nielen jeho
verzia s prietokovým
ohrevom teplej vody,
ale aj variabilné zostavy
tohto kotla s externými
zásobníkmi. Zaujímavým
riešením je tiež spojenie
kotla ecoTEC plus vo verzii
s prietokovým ohrevom
teplej vody a 20-litrové-

ho vrstveného zásobníka
actoSTOR. Tento zásobník
zaisťuje rovnaký komfort
ako použitie bežného zásobníka s objemom 70 litrov, a to vďaka vrstvenému
ukladaniu. Kondenzačný
kotol ecoTEC plus bol
vyvinutý ako kotol, ktorý už
dnes vyhovuje požiadavkám
budúcnosti. Jednou z nich
je, aby moderné vykurovacie zariadenia spaľovali
zemný plyn s vysokou účinnosťou a nepoškodzovali
životné prostredie. Nový
ecoTEC plus je už teraz
maximálne ekologický a dá
sa, samozrejme, kombinovať s inými alternatívnymi
zdrojmi energie. Už dnes si
ho môžete zakúpiť s výraznou zľavou cez internet na
www.vaillant-online.sk.
Viac sa dočítate na
www.novyecotec.sk
a www.vaillant.sk.
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