SÓLO PRE LEVANDUĽOVÉ
ZAPÁLENIE – AKO V PROVENCE
„Ach jo, ty jsi má, levandulová“, znie
v slávnom hite známeho speváckeho dua.
Síce s menej romantickou zápletkou, ale pri
zachovaní príjemnej vône levandule si môže
pripadať levanduľová/ý každá/ý z nás, kto
sa rozhodne rozložiť oheň s pevným zapaľovačom tradičnej českej značky SOLO.
Jeden z variantov pevného zapaľovača totiž
krásne vonia práve týmto voňavým polokerom. A kto by preferoval menej aromatické
zapaľovanie, môže si vybrať z dvoch ďalších
typov – parafínového a petrolejového
pevného zapaľovača.
Ľahkú manipuláciu so zapaľovačom zaistí
jednoduché odlamovanie kociek, ktorých
je na jednom pláte 32 ks. Pevný zapaľovač
vyvinie po zapálení intenzívny žiar a horí
v priemere 10 – 12 minút. Výhodou je,
že sa smie použiť aj na rozpálenie ohňa
v griloch. Dostať v hypermarketoch Tesco,
hobby marketoch Hornbach za cenu od
2,39 EUR. Viac na
www.solo.cz.

ROK 2015 – MEDZINÁRODNÝ ROK SVETLA
Šiesty ročník Daylight Symposium VELUX sa konal počas medzinárodného roka svetla (IYL). IYL
vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov. Cieľom IYL je zdieľať program pre
zvýšenie svetového povedomia o tom, ako svetlo podporuje udržateľný rozvoj a riešenie výziev
v globálnom meradle – v oblasti energií, vzdelania a zdravia.
Na sympóziu, ktoré sa konalo 2. a 3. septembra v Londýne, sa zúčastnilo okolo 350 odborníkov
z celého sveta. Kľúčová téma sympózia bola - ako architektúra stimuluje zdravie, pohodlie a šťastie
človeka; jeho schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré závisia od dĺžky dňa a obdobia; a interakciu
s ľudskými a biologickými rytmami. V duchu týchto hlavných cieľov medzinárodného roku denného
svetla IYL zostavili organizátori sympózia odborný program, v ktorom vystúpili architekti, stavební
fyzici, akademici a profesori z rôznych svetových univerzít. Všetci mali jedno spoločné: vo svojej práci a výskume sa venujú osvetleniu, zdravotným rizikám v súvislosti s nedostatkom denného svetla,
navrhovaniu priestorov s ohľadom na správne osvetlenie, skúmaniu vplyvu svetla na celkovú pohodu
v architektonických aj urbanistických priestoroch. Na VELUX Daylight Symposium sa tiež hľadala
odpoveď na otázku, či súčasné úpravy a normy postačujú na zabezpečenie primeraného denného
svetla a ako nové kritériá dizajnu a metriky môžu pomôcť oblasti stavebníctva posunúť sa vpred.
www.velux.sk

Ovládanie kotlov
Gepard Condens
značky Protherm
pomocou smartfónu
umožňuje nový smart
regulátor Netatmo.

Smart regulátor Netatmo je kombinovateľný so
všetkými kondenzačnými kotlami značky Protherm.

OVLÁDANIE VYKUROVANIA CEZ SMARTFÓN
Praktickú a dizajnovú novinku, ktorou je smart regulátor Netatmo, prináša značka vykurovacích zariadení Protherm. Aplikácia je kombinovateľná so
všetkými kondenzačnými kotlami tejto značky. Nový smart regulátor Netatmo riadi vykurovanie vďaka diaľkovému ovládaniu cez WiFi pripojenie. Aplikácia
pre riadenie izbového termostatu je kompatibilná so systémami iOS, Android aj Windows Phone v smartfónoch a tabletoch. Vďaka nej si môžete svoj kotol
značky Protherm kedykoľvek na diaľku vypnúť, zapnúť, zvýšiť alebo znížiť teplotu vykurovania, pričom stačí len pripojenie na internet.
Vzhľad aplikácie a izbového modulu Netatmo vytvoril jeden z najznámejších dizajnérov sveta, charizmatický Francúz Philippe Starck. Regulátor má vďaka
tomu unikátny minimalistický dizajn a na výber je päť farebných vyhotovení na prispôsobenie vzhľadu regulátora k okolitému prostrediu. Regulátor je inteligentný a vytvára program vykurovania na základe zvyklostí členov domácnosti. Je adaptabilný, čiže podporuje funkciu učenia sa, a po určitom čase dokáže
podľa tepelných vlastností vykurovaného objektu sám zvoliť vhodný čas zapnutia kotla, aby sa dosiahla požadovaná teplota v miestnosti presne podľa
programu vykurovania. Domácnosti tak môžu znížiť náklady na energiu až o štvrtinu. Vykurovanie totiž budú využívať len v čase, keď ho skutočne potrebujú.
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