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Relax, teplo a pohodlie
že už teraz sp㶚㶡a prísne smernice ErP o energetickej ú㶜innosti výrobkov a emisných normách,
ktoré v rámci Európskej únie vstúpia do platnosti
od septembra 2015. Prináša vysokú triedu energetickej ú㶜innosti A pre kúrenie i prípravu
teplej vody. Jedným z hlavných faktorov je pritom jeho maximálna ﬂexibilita.

s rôznymi typmi regulácie, s možnos㶇ou spolupráce so solárnym systémom na prípravu
teplej vody. 㶏oko㶃vek už budúcnos㶇 prinesie,
na kondenza㶜ný systém kotla Gepard Condens
sa vždy budete môc㶇 spo㶃ahnú㶇. Tento kotol
má vynikajúci pomer ve㶃kos㶇/výkon, ktorý
zaru㶜uje ve㶃ký komfort na malej ploche. Hodí
sa do každej domácnosti a vyzerá ove㶃a drahší,
než v skuto㶜nosti je. A tak dobre, ako vyzerá,
tak 㶃ahko a pohodlne ho možno i používa㶇. Kotol má hydraulický blok novej generácie, ktorý
zaru㶜uje vysoký komfort 㶜i už pri vykurovaní
alebo príprave teplej vody. Spo㶃ahlivo vykuruje a dodá teplú vodu okamžite pre celú rodinu, 㶜i už prietokovým spôsobom, alebo z externého zásobníka pod㶃a typu kotla. Úsporu
prevádzkových nákladov tiež zaru㶜uje použitie
vysokoú㶜inného 㶜erpadla, ktoré v porovnaní
s klasickými 㶜erpadlami spotrebuje v priemere
ro㶜ne až o 75 % menej elektrickej energie.

UŠETRÍ ENERGIU AJ PENIAZE

INŠPIROVANÝ AUTOMOBILMI

Kondenza㶜né kotly Gepard Condens sú inteligentné a krá㶜ajú s dobou. Sú kompatibilné

Srdcom nového radu kotlov Gepard Condens
je nový unikátny patentovaný výmenník tep-

Príjemná teplota v interiéri so sebou prináša aj dobrú náladu. Po㶜as nadchádzajúcich chladnejších
jesenných dní a studených zimných ve㶜erov preto ur㶜ite oceníte inteligentné a ﬂexibilné technológie,
ktoré vás naladia. Vyhrejú dom 㶜i byt a doprajú komfort všetkým 㶜lenom domácnosti.

I

de o najnovšie kondenza㶜né kotly,
ktoré ponúkajú bezkonkuren㶜ne ve㶃a.
Vysokú ú㶜innos㶇 za vynikajúcu cenu
môžete o㶜akáva㶇 od nového radu kotlov
Gepard Condens zna㶜ky Protherm. Slúžia na
vykurovanie i prípravu teplej vody a do domácností vnášajú teplo a s ním spojené pohodlie.

MYSLÍ NA BUDÚCNOSTˇ
㶏i už bývate v dome alebo byte, máte malú 㶜i
ve㶃kú rodinu, vykurovanie prepojené s prí-
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pravou teplej vody alebo bez, vybra㶇 si
môžete spomedzi nieko㶃kých typov kotlov
Gepard Condens. Ide pri tom o najlepšiu vo㶃bu
pri výmene starého nekondenza㶜ného kotla za
nový, i pri výbere vykurovania do novostavby.
To vám potvrdia aj vaši známi. Kotly zna㶜ky
Protherm sú totiž pod㶃a štatistík v sú㶜asnosti
inštalované v každej druhej domácnosti na Slovensku. Nový kotol Gepard Condens prináša do
domácností nielen teplo a komfort, predstavuje
totiž investíciu za málo pe㶡azí a zárove㶡 ve㶃mi
dôležitý krok do budúcnosti. Je výnimo㶜ný tým,

VYSOKÚ ÚČINNOSTˇ ZA VYNIKAJÚCU
CENU MÔŽETE OČAKÁVATˇ OD KOTLOV
GEPARD CONDENS ZNAČKY PROTHERM.

KONDENZAČNÝ KOTOL GEPARD CONDENS
ˇ
DOKONALE ZAPADNE DO AKÉHOKOLVEK
PROSTREDIA.
MODERNÉ BÝVANIE
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NOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL
GEPARD CONDENS SA HODÍ DO
KAŽDÉHO INTERIÉRU.
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ELEGANTNÚ ZOSTAVU TVORÍ KOTOL GEPARD CONDENS
S NEPRIAMO OHRIEVANÝM ZÁSOBNÍKOM B60Z.

la, ktorého konštrukcia bola inšpirovaná automobilovým priemyslom. Výmenník v㶞aka
tomu podáva vynikajúci výkon a umož㶡uje
ve㶃mi ú㶜innú prevádzku kotla. Je vyrábaný
zo zliatiny hliníka a kremíka ‒ teda z toho
istého materiálu, ktorý využíva automobilový priemysel, a to unikátnou technológiou liatia do piesku. Výsledkom je dlhá
životnos㶇 výmenníka ako i vysoká odolnos㶇
vo㶜i ú㶜inkom kondenzátu, vznikajúceho
po㶜as prevádzky v kondenza㶜nom režime.
Jeho údržba sa odporú㶜a v 5-ro㶜ných intervaloch, 㶜o je nielen jedine㶜né, ale i absolútne
bezkonkuren㶜né. Bezpe㶜nos㶇 a problémy
rieši kotol Gepard Condens na novej úrovni.
Program odvzdušnenia pri prvom zapnutí
kotla zais㶇uje bezpe㶜ný štart vykurovacieho
zariadenia ‒ najbezpe㶜nejší, aký si dokážete
predstavi㶇. Kotol ponúka takú úrove㶡
bezpe㶜nosti, ktorá je v jeho cenovej skupine, spolu s jeho výkonnos㶇ou a pohodlnou
prevádzkou, absolútne jedine㶜ná. Inteligentný je aj pokia㶃 ide o jeho ovládanie. To
je jednoduché, preh㶃adné a intuitívne. Spája
v sebe úplne nové funkcie s už zaužívaným
užívate㶃ským rozhraním, 㶜o znamená, že
nie je potrebné sa u㶜i㶇 kotol od základov
obsluhova㶇. Ovládanie u㶃ah㶜uje nový, ve㶃mi

preh㶃adný displej zobrazujúci informácie
na 㶜iernom pozadí, 㶜o zaru㶜uje výbornú
㶜itate㶃nos㶇 aj v tmavej miestnosti.

JEDINEČNÝ DIZAJN
Ak h㶃adáte kotol, ktorý dokonale zapadne do moderného aj klasického prostredia,
Gepard Condens je ideálnou vo㶃bou. Umož㶡uje to jeho jedine㶜ný dizajn. Nový kotol
Gepard Condens má množstvo vlastností, ktoré
u㶃ah㶜ujú inštaláciu v domácnostiach. Kotol sa
dá bezpe㶜ne umiestni㶇 aj do rohu, výklenku 㶜i malej miestnosti, pri㶜om nevyžaduje
dodato㶜ný prívod vzduchu na spa㶃ovanie. Vykurovanie s novým kotlom Gepard Condens
môžete ovláda㶇 aj pomocou smartfónu. A to
odkia㶃ko㶃vek, sta㶜í len pripojenie na internet.
Umož㶡uje to nový smart regulátor Netatmo.
Aplikácia pre riadenie izbového termostatu
je kompatibilná so systémami iOS, Android aj
Windows Phone v smartfónoch a tabletoch.
Kotly Gepard Condens sú v predaji od septembra 2015. www.protherm.sk

SMART REGULÁTOR NETATMO UMOŽNÍ OVLÁDANIE KOTLA
GEPARD CONDENS CEZ SMARTFÓN (PROTHERM)

POHODA V KUCHYNI, V SPRCHE AJ VO VANI
S pomocou nového radu kotlov Gepard Condens si môžete doma navodi㶇 výnimo㶜ný relax v kuchyni
aj v kúpe㶃ni. Okamžite totiž dodá teplú vodu pre celú rodinu, 㶜i už prietokovým spôsobom alebo
a
pomocou externého zásobníka pod㶃a typu kotla. Máme pre vás ú㶜inné tipy, ako to docieli㶇:
p
✓ Pre náro㶜né viacgenera㶜né domácnosti je ideálnou vo㶃bou kotol Gepard Condens
s externým 117 l stacionárnym zásobníkom Protherm FE 120 BM. Ak máte radi
plnú va㶡u, spolu s dlhotrvajúcou sprchou a spotrebujete tak doma množstvo teplej
vody, je to ve㶃mi ú㶜inné riešenie.
✓ Ve㶃mi šikovné a praktické riešenie ohrevu vody predstavuje kotol Gepard Condens
v kombinácii so zásobníkom Protherm WE 100 ME. Ide o závesný zásobník s nepriamym ohrevom s objemom 91 litrov. Voda sa ohrieva prietokom vykurovacej vody
cez špirálový rúrkový výmenník vo vnútri zásobníka.
✓ Dlhá životnos㶇, menší rozmer a ve㶃mi dizajnový vzh㶃ad. To sú jedine㶜né vlastnosti
zostavy kotla Gepard Condens so zásobníkom Protherm WEL 75 ME. Tento závesný
vrstvený zásobník pripravuje teplú vodu cez doskový výmenník kotla Gepard Condens
vo verzii s prietokovým ohrevom teplej vody. 㶏istý objem zásobníka je 76 litrov,
pri㶜om zaistí aj dostato㶜ne rýchle opätovné nahriatie vody.
✓ Elegantnú zostavu tvorí kotol Gepard Condens s nepriamo ohrievaným zásobníkom
B60Z. Tento zásobník s objemom 58 litrov je v dizajne kotla a prekvapí aj náro㶜ného
zákazníka. Pod㶃a dispozi㶜ných možností je možné ho umiestni㶇 pod kotol, ved㶃a
kotla vpravo alebo v㶃avo. Elegantný kryt schová prepojenie kotla so zásobníkom
a vytvorí z nich jeden celok.
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Gepard Condens
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