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Bývajte kvalitne
s kvalitným úverom

Komfort s tepelným
čerpadlom
Vhupnúť do každodenného života
ruka v ruke s alternatívnými zdrojmi
energie nemusíte hneď naplno.
Môžete tak urobiť postupne. Napríklad
tým, že svoje aktuálne vykurovanie
doplníte účinným ekologickým
pomocníkom – tepelným čerpadlom
aroSTOR vzduch/voda so vstavaným
290-litrovým bivalentným zásobníkom.
Dopraje vám pohodu v sprche i vo vani
bez obáv z vysokých účtov. V porovnaní
s ohrevom vody prostredníctvom
plynového kondenzačného kotla je až
o 40 % hospodárnejší. Vodu dokáže
ohriať až na 60 °C. Ohrev zvládne aj
počas chladnejších dní, keď vonkajšia
teplota klesne na -7 °C.
www.vaillant.sk

Skylift

Nie, nejde o sci-fi hrdinu. Toto
pomenovanie patrí stropnému
odsávaču. Skylift je plne
zabudovaný do stropu a spúšťa
sa pomocou diaľkového
ovládania nad varnú dosku.
Komfortný panel prekrýva
spodnú časť odsávača, a tým
znižuje hluk o 25 %. Účinné
odsávanie pár zaisťuje štrbinové
odsávanie spolu s pachovými
filtrami HFH, o rozptyl
svetla sa postarajú úsporné
LED pásiky na spodnej časti
digestora. Medzi ďalšie funkcie
patrí intenzívne odsávanie
s časovačom, signalizácia
nasýtenia a výmena pachových
filtrov. Cena je 2 529 €.
www.faber.sk

Naplánovali ste si rekonštrukciu bytu alebo rodinného
domu a premýšľate, kde na to
vezmete dostatok financií za čo
najvýhodnejších podmienok?
Jednou z najlepších možností
je úver na bývanie od Prvej
stavebnej sporiteľne. Ak patríte
k sporiacim klientom, splácate
alebo ste už splatili úver v PSS
či v inej banke, po zdokladovaní
svojich príjmov vám ho PSS poskytne až do výšky 50-násobku
priemerného mesačného platu
(maximálne do výšky 45-tisíc €)
bez založenia nehnuteľnosťou.
www.pss.sk

IKEA oslovila 12 streetartových
umelcov z celého sveta, aby pre
ňu vytvorili sériu originálnych
plagátov. Vznikla tak kolekcia,
ktorá je plná farieb, vzorov
a zaujímavých grafík. Ide
o limitovanú kolekciu, ktorá
bude dostupná iba niekoľko
týždňov.

Množstvo užitočných rád a informácií, ako
si zabezpečiť alebo financovať bývanie,
nájdete v klientskom časopise PSS s názvom
DOMa. Jeho elektronickú verziu si môžete
pozrieť na stránke www.pss.sk alebo si ho
stiahnite do svojho tabletu či mobilu cez
GooglePlay alebo AppStore.

Súhra výkonu
a dizajnu
Nový rad práčok Samsung
s označením WW6000
s moderným dizajnom
CrystalGloss má technicky
vylepšené dvierka a čistejším
a jasnejším dojmom pôsobia
aj displeje. Na slovenskom
trhu si môžete vybrať z troch
modelov: WW6413, WW6410
a WW6610. Všetky sú vybavené funkciou BubbleSoak, ktorá je určená
na pranie silne znečistenej bielizne šetrným
spôsobom, a to aj pri nižších teplotách vďaka
pôsobeniu aktívnej peny, ktorá predchádza prací
cyklus. Pri výbere super rýchleho programu
dokážu práčky WW6000 vyprať až 5 kg bielizne
len za 59 minút. Modely patria do energetickej
triedy A+++ (-40 %).
www.samsung.com
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