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stavba energetické alternatívy

dôvody
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PREČO VYMENIŤ STARÝ KOTOL ZA NOVÝ

03

01

N

ové plynové kotly prinášajú so
sebou najmodernejšie funkcie
a mnohé výhody. Nastavenie
vykurovania cez smartfón, jednoduchú
montáž či úplne nové spôsoby šetrenia...

NOVÝ GAUČ ČI KVALITNÁ
POSTEĽ. TO SÚ VECI, DO KTORÝCH ČASTO INVESTUJEME,
KEĎ SI CHCEME V DOMÁCNOSTI ZABEZPEČIŤ KOMFORT.
EXISTUJÚ VŠAK AJ DÔLEŽITEJŠIE ZARIADENIA, VĎAKA KTORÝM SA CÍTIME POHODLNE,
PRETOŽE V INTERIÉRI ZABEZPEČUJÚ PRÍJEMNÚ TEPLOTU.

01 Kotol Medveď Condens
02 Kotol Tiger Condens
03 Smart regulátor MiGo
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NOVÉ SPÔSOBY ŠETRENIA
Neváhajte vymeniť svoj starý kotol za
nový. Ak napríklad v domácnosti vymeníte plynový kotol starý 20 rokov – za
nový kondenzačný – môžete ušetriť až
30 % plynu. Tým sa vám znížia prevádzkové náklady na vykurovanie. Ak
výmenu odkladáte, financovanie formou
splátok predstavuje spôsob, ako ju zrealizovať rýchlo a ľahko. Všetky kondenzačné kotly značky Protherm sú dostupné už aj na splátky, za veľmi výhodných
podmienok. Protherm pritom garantuje
aktuálne cenníkové ceny kotlov bez navýšenia. Informácie nájdete na webovej
stránke www.protherm.sk, pod heslom
„Financovanie kotlov Protherm“.
JEDNODUCHÁ VÝMENA
Domácnosti sa v súvislosti s renováciou
vykurovania často zbytočne obávajú
komplikácii a diskomfortu. Pre rodinné
domy preto odporúčame stacionárne
kondenzačné kotly Medveď Condens
s výnimočne jednoduchou inštaláciou.

Svojou robustnosťou a funkčnými vlastnosťami pripomínajú liatinové kotly
a zaraďujú sa do triedy energetickej
účinnosti „A“. Vhodné sú aj do starších
domov s veľkým objemom vykurovacej
vody. Obyvateľom bytov, ktorí chcú
ušetriť miesto odporúčame závesný
kondenzačný kotol Tiger Condens. Má
kompaktné rozmery a dokáže zabezpečiť
vykurovanie i dostatok teplej vody. A to
aj pri súčasnom odbere z viacerých
miest v domácnosti. Veľké množstvo
teplej vody pripravuje vďaka kombinácii
dodávky vody prietokovým spôsobom
a zo vstavaného zásobníka. Opätovne
nahriať zásobník dokáže v rekordne
krátkom čase vďaka patentovanej technológii ISODYN2.
OVLÁDANIE CEZ SMARTFÓN
Pokiaľ ide o prevádzkové náklady, s inteligentným smart regulátorom MiGo
môžete docieliť viac úspor, než s iným
regulátorom tohto druhu. A to vďaka
efektívnemu riadeniu systému presne
podľa vašich zvyklostí a potrieb. Regulátor prehľadne graficky vyhodnocuje
spotrebu energie v dome či bytovej
jednotke. Vykurovanie a ohrev vody si
s ním nastavíte dokonca aj na diaľku cez
internet – prostredníctvom Wi-Fi pripojenia a aplikácie v smartfóne či tablete.
Viac na www.protherm.sk.
Reko z materiálov značky Protherm
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