Tri tipy, ako vykurovať
komfortne a zároveň úsporne
Najvyššie nároky domácností na teplo idú v súčasnosti ruka
v ruke s potrebou vybrať si z ponuky vykurovacích zariadení
také, s ktorými najviac ušetríme. Avšak nie na úkor komfortu.
Ak uvažujete o renovácii vykurovania v dome či byte, ponúkame
vám tri zaujímavé tipy:
Vyberte si výnimočne šetrný kotol

komerčná prezentácia

Ak ste v domácnosti doteraz odkladali výmenu
starého kotla za nový, financovanie formou
splátok predstavuje novú možnosť, ako výmenu
zrealizovať rýchlo a ľahko. Ak vymeníte kotol
starý 20 rokov – za nový kondenzačný – môžete
ušetriť až 30 % celkových nákladov na vykurovanie. Šetriť môžete s rozumom a prakticky ihneď.
Kondenzačné kotly značky Protherm sú dostupné
na splátky za výhodných podmienok. Pri investícii do 1 700 eur nebude treba dokladovanie
o príjme a nepotrebujete ani ručiteľa. Protherm
vám pritom garantuje aktuálne cenníkové ceny
kotlov bez navýšenia. Financovanie je rozdelené
na desať splátok zahŕňajúcich nielen kotol a
regulátor, ale aj inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Na webovej stránke www.protherm.sk, pod
heslom „Financovanie kotlov Protherm“ nájdete
podľa regiónu kontakt na Protherm partnera. Ten
vám odporučí najvhodnejší systém vykurovania a
pripraví cenovú ponuku. V prípade záujmu vám
pomôže uzatvoriť zmluvu o financovaní formou
splátok.
Na splátky si môžete dopriať napríklad závesné
kondenzačné kotly Tiger Condens, ktoré sú vlajkovou loďou značky Protherm. Podľa zvoleného
modelu vykúria byt, rodinný dom, ale aj viacgeneračné domy. Prevádzkové náklady domácnosti na
vykurovanie sa pritom výrazne znížia.

Kotol Tiger Condens

Smart regulátor MiGo

Pohodlne a online vďaka
smartfónu

Regulátor MiPro

S inteligentným regulátorom
ušetríte

Pokiaľ ide o úspory, tie dosiahnete nielen výberom vhodného šetrného kondenzačného kotla,
ale aj použitím inteligentného regulátora. Nový
systémový ekvitermický regulátor MiPro bol
špeciálne navrhnutý pre spoluprácu s kotlami
značky Protherm. Umožňuje samostatné a veľmi
efektívne riadenie až troch vykurovacích okruhov
(napr. okruhy s radiátormi a okruh s podlahovým
vykurovaním). Inteligentným ovládaním systému
sa dosahuje vyššia účinnosť s následnými úsporami energie. MiPro bude v predaji od 2. kvartálu
roka 2017. Navrhnutý výhradne pre kotly značky
Protherm je aj smart regulátor MiGo. Ten slúži na
flexibilné a diaľkové ovládanie vykurovania
a prípravy teplej vody cez internet – prostredníctvom Wi-Fi pripojenia a aplikácie v smartfóne
alebo tablete. S regulátorom MiGo dokážu domácnosti docieliť viac úspor, než s iným regulátorom tohto druhu, vďaka efektívnemu riadeniu
vykurovacieho systému presne podľa zvyklostí
a potrieb domácnosti.

Medzi najmodernejšie služby značky Protherm
patrí aj úplne prvá elektronická servisná knižka
ku kotlu na slovenskom trhu. Kedy bol kotol v domácnosti uvedený do prevádzky? Aký je dátum
jeho poslednej servisnej kontroly? Tieto informácie
sú ľahko dostupné na webe, prípadne aj priamo
v mobilnom telefóne, v elektronickej servisnej
knižke. Cez odkaz „Online servisná kniha“ na
webstránke www.protherm.sk a načítaní stránky
servisnakniha.protherm.sk stačí len vyplniť sériové
číslo kotla, ktoré je spolu s čiarovým kódom v technickej dokumentácii priloženej ku kotlu. Online
servisná knižka podporuje vyššiu kvalitu poskytovaných služieb a sprehľadňuje záručný i pozáručný
servis. Ak cez smartfón zosnímate čiarový kód
kotla, dostane sa do elektronickej servisnej knižky
aj mobilne. A to v prípade, že si ešte predtým do
smartfónu stiahnete aplikáciu „Servisná kniha
VGSK“ cez AppStore pre operačné systémy iOS či
z Google Play pre mobily so systémom Android.
www.protherm.sk
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