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Vedeli ste, že iba pár kliknutí na smartfón môže zabezpečiť príjemné teplo
vo vašom dome či byte – nech už ste kdekoľvek? Najnovšie totiž nemusíte kúrenie
kontrolovať ani nastavovať len u vás doma, v obytnej alebo technickej miestnosti.
Vykurovanie si naladíte pohodlne aj z práce či z opačného konca sveta. Rýchlo,
jednoducho, komfortne a veľmi štýlovo.

Smartfón ako kľúč k tepelnej pohode v dome či byte
rovacie zariadenia značky Protherm.
Nový smart regulátor Netatmo riadi
vykurovanie vďaka diaľkovému ovládaniu cez WiFi pripojenie. „Aplikácia
pre riadenie izbového termostatu

Praktickú a dizajnovú novinku,
ktorou je smart regulátor Netatmo,
prináša značka vykurovacích zariadení
Protherm. „Vďaka najmodernejším technológiám chceme vniesť do domácností
na Slovensku väčší tepelný komfort
a pohodlie. Členovia domácnosti si
po novom môžu teplo domova nastaviť na diaľku prakticky odkiaľkoľvek,“
potvrdil Ing. Ján Petrák, produktový
manažér značky Protherm.
Ovládanie vykurovania pomocou
smartfónu je na dosah pre tie domácnosti na Slovensku, ktoré vlastnia vyku-

Netatmo je kompatibilná so systémami iOS, Android aj Windows Phone
v smartfónoch a tabletoch. Zákazníci si
vďaka nemôžu svoj kotol kedykoľvek
na diaľku vypnúť, zapnúť, zvýšiť alebo
znížiť teplotu vykurovania, pričom stačí
len pripojenie na internet,“ vysvetľuje
J. Petrák.
Regulácia s termostatom Netatmo sa
v konečnom dôsledku odrazí na celkovej energetickej bilancii domu či bytu,
aj na finančných nákladoch na energie.
„Domácnosti tak môžu znížiť náklady
na energiu až o štvrtinu. Vykurovanie
totiž budú využívať len v čase, keď ho
skutočne potrebujú,“ dodáva J. Petrák.
Oľga Gluštíková
Foto: Protherm
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Porotherm 38 Tia Porotherm 44 Ti je zárukou vyváženej kombinácie stavebnofyzikálnych vlastností a spĺňa normové požiadavky na tepelnú ochranu budov.

Tradičná tehla pre osvedčenú kvalitu
Domy postavené z tradičných
nebrúsených keramických tehál vynikajú vysokou kvalitou. Ide o klasickú,
rokmi overenú, technológiu murovania. Vďaka systému zvislého spoja
pero + drážka bez maltovej kapsy
sa významne znížila spotreba malty
v murive a zároveň sa urýchlil proces
murovania.
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štýl domu a bytu

V tehlovom dome z pálených tehál
Porotherm vytvoríte pre vašu rodinu
najzdravšie a najpríjemnejšie prostredie
pre život. Výhody bývania v tehlovom
dome si budete užívať nielen vy, ale aj
ďalšie generácie.

Obvodové murivo z nebrúsených
pálených tehál Porotherm:

ää tradičná tehla + klasická malta =
osvedčené murivo
ää možnosť murovania na tepelnoizolačnú maltu
ää klasická technológia murovania
ää systém pero + drážka = úspora
materiálu a času
ää vysoká pevnosť muriva
ää dlhoročné praktické skúsenosti realizátorov stavieb
ää dlhoročná spokojnosť majiteľov
domov
ää výhodná cena

Katarína Dudáková
Foto: Wienerberger
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