Firemná prezentácia

Elegantný kotol pre
modernú domácnost
ÚSMEV NA TVÁRI DOKÁŽE VYČARIŤ MNOŽSTVO VECÍ. NIEKOMU SPÔSOBÍ
RADOSŤ ZNAČKOVÉ OBLEČENIE, NOVÝ TELEVÍZOR ALEBO DOVOLENKA,
INÉMU STAČÍ KU ŠŤASTIU ČOKOLÁDA ČI KVET DAROVANÝ Z LÁSKY.

Kúpa vlastného bytu alebo vysnívaného domčeka
však určite poteší každého. Pri jeho zariaďovaní venujete pozornosť a množstvo času výberu pohodlnej
sedačky, veľkej postele, účelnej kuchynskej linke...
Svoju pozornosť zamerajte aj na vhodnú vykurovaciu
sústavu. Veď iba kvalitný kotol bude verne slúžiť
niekoľko rokov.
Mnohé domácnosti sa čoraz častejšie obzerajú po
kotle, ktorý dom nielen vykúri, ale súčasne sa postará
aj o dostatok teplej vody pre všetkých členov.rodiny
Ak ste milovníkom relaxačných kúpeľov vo vani,
plánujete početnejšiu rodinu alebo máte viac kúpeľní,
potrebujete kotol, ktorý dokáže pripraviť väčšie množ-

stvo teplej vody. A to bez zdĺhavého doohrevu či kúpy
nadrozmerného a menej estetického zásobníka. Spoľahnúť sa môžete na kondenzačný kotol Tiger Condens,
ktorý dokáže splniť všetkým tieto požiadavky.
Šikovný pomocník pri príprave teplej vody
Pri príprave väčšieho množstva teplej vody treba zvyčajne zásobník väčších rozmerov. Závesný kondenzačný
kotol Tiger Condens so zabudovanou technológiou
ISODYN2 nedisponuje robustným zásobníkom, napriek
tomu dokáže zabezpečiť potrebné množstvo teplej
vody. V tomto kotle sa teplá voda pripravuje súbežným využívaním prietokového ohrevu v doskovom
výmenníku a v jednom alebo dvoch zabudovaných
zásobníkoch z nehrdzavejúcej ocele. Aj keď má každý
zo zásobníkov objem len 21 litrov, už za krátky čas
dodá Tiger Condens až 185 litrov teplej vody s teplotou
40 °C. Príprava teplej vody s technológiou ISODYN2
je v porovnaní s nepriamo vyhrievaným zásobníkovým
ohrevom až trojnásobne rýchlejšia. Maximálne využitie
tepelnej energie v kotle zaisťuje vrstvené ukladanie
vody. V prípade tradičných zásobníkov s rúrkovým výmenníkom sa nevyhnete nerovnomernej teplote teplej
vody. S kotlom Tiger Condens problémy so stabilitou
vody nehrozia. Do umývadla totiž prichádza teplá voda
s konštantnou teplotou.
Reguláciou k úsporám
Súčasťou kotla Tiger Condens je ekvitermická regulácia ovládaná obojsmerne komunikujúcim izbovým
regulátorom zo série Thermolink, pomocou ktorého si
jednoducho naprogramujete ekonomický režim vykurovania a prijateľnú teplotu teplej vody. S ktorýmkoľvek z izbových regulátorov radu Thermolink môžete
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kotol ovládať aj priamo z izby, dokonca bezdrôtovo.
Požadovanú teplotu v obytných priestoroch si pohodlne nastavíte podľa vlastných požiadaviek a času, kedy
sa v dome či byte budete nachádzať. Ekvitermická
regulácia sa stará o tepelný komfort v domácnosti,
pričom výkon kotla nastavuje v závislosti od vonkajšej
teploty. Jednotlivé obytné miestnosti sa neprekurujú,
vďaka čomu môžete výrazne ušetriť. S kotlom Tiger
Condens je život jednoduchší. Uľahčuje ho nielen
moderná regulácia, ale aj nenáročné ovládanie kotla
na prehľadnom, podsvietenom LCD displeji.
Štýlový kotol nenaruší žiaden interiér
Moderná domácnosť si žiada atraktívny kotol. Nie
každý vykurovací spotrebič sa však môže pochváliť
estetickým vzhľadom. Mnohé kotly sú príliš robustné,
iné zastarané, a tak sa do nových príbytkov často
veľmi nehodia. Elegantný kondenzačný kotol Tiger
Condens svojím dizajnom nenaruší žiadny interiér,
preto ho môžete umiestniť kamkoľvek. Netreba mu
vyčleniť špeciálny priestor, ani ho nemusíte schovávať
do pivnice či do skrine. Pohodlne ho nainštalujete do
ktorejkoľvek obytnej miestnosti. Verte, že ani v kuchyni
či kúpeľni sa zaňho nemusíte hanbiť. Vďaka kompaktným rozmerom, navyše, kotol značky Protherm
nebude v domácnosti zavadzať. Nový dom či byt si
zaslúžia štýlový kotol Tiger Condens, ktorý sa postará
o luxusné množstvo teplej vody pre vašu domácnosť.
Viac informácií o kotle Tiger Condens získate na

www.protherm.sk.

