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NEW DESIGN – interiéry výroba nábytku na mieru
www.newdesign.sk  info na: +421905 548131

Teplo a komfort
pre veľké domácnosti
Nový závesný kondenzačný kotol Tiger Condens 30/35 KKZ42
je top vykurovacím zariadením, ktoré hravo zabezpečí vykurovanie a prípravu teplej vody vo väčších domoch, dvojdomoch
či dvoch bytoch naraz. Disponuje unikátnym typom riadenia
výkonu s technológiou Elga, ktorá zaručuje široký rozsah regulácie výkonu od 5 do 35 kW. Kotol dokáže v rekordne krátkom
čase pripraviť väčšie množstvo teplej vody aj napriek tomu, že
nemá robustný zásobník. Ovládanie kotla je pritom jednoduché
a intuitívne. Nový Tiger Condens už teraz spĺňa prísne predpisy
ErP – novej smernice o energetickej účinnosti výrobkov, ktorá
na Slovensku vstúpi do platnosti na jeseň.
www.tigerprevsetkych.sk a www.protherm.sk

Nemôžete zvonka?
Zateplite zvnútra!
S doskou Kingspan Kooltherm K17, určenou na vnútorné zateplenie,
môžete výrazne zlepšiť tepelnotechnické parametre aj tých stavieb,
ktoré sa nedajú zatepliť tradične – zvonka. Ide najmä o pamiatkovo
chránené budovy s historickými fasádami. Izolačná doska je z rezolovej
peny so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,020 W/(m . K). Na jednej
strane má povrchovú úpravu na báze sklenenej tkaniny a na druhej
strane je uzavretá parotesnou hliníkovou fóliou, na ktorej je celoplošne
nalepená sadrokartónová doska s hrúbkou 12,5 mm. Vďaka parametrom tepelnej vodivosti tejto dosky dosiahnete pri jej použití minimálnu
hrúbku stavebnej konštrukcie, väčšina obytného priestoru tak zostane
zachovaná aj po zateplení.
www.kingspaninsulation.sk

Keramická škridla z Porýnia
Univerzálna škridla Terra Optima od tradičného nemeckého výrobcu
keramických strešných krytín Creaton v sebe spája nemeckú kvalitu so
súčasnými požiadavkami na moderný vzhľad. Posuvná keramická škridla
sa uplatní na rekonštrukciách aj novostavbách, možno ju použiť na jednoduché i členité strechy.Vďaka optimálnemu formátu vyniká spotrebou
škridly (od 11,9 ks/m²), čo sa priaznivo prejaví na nákladoch na zhotovenie
strechy. Výrobca poskytuje na funkčné vlastnosti záruku až 50 rokov.
www.ebmco.sk

Povrchové úpravy engoba alebo glazúra vytvárajú dokonalý povrch
škridiel odolný proti poškriabaniu, poškodeniu aj UV žiareniu,
stálofarebný počas celej životnosti škridly. Výrobca ich ponúka až
v 10 farebných odtieňoch.
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