Reklamný text, foto: PROTHERM

Kotly, ktoré budú šetriť za vás
Maximálnu dávku komfortu i úspor si môžete
dopriať vďaka najmodernejším kondenzačným kotlom.
Do domácností vnášajú teplo, teplú vodu a s tým
spojené pohodlie. Ročne dokážu ušetriť až 30 %
nákladov na energiu.

Š

etrenie energie
a životného prostredia je cieľom nových
smerníc EÚ o Ekodizajne,
ktoré platia od septembra 2015. Vstúpte preto
do sveta kondenzácie
s kotlami Protherm, ktoré
tieto smernice dokonale
spĺňajú.

Najmodernejšie
technológie
Kondenzačné kotly
Protherm sú súčasťou
ambiciózneho projektu
Európskej únie a svojou
o 20 % vyššou energetic-

kou účinnosťou, o 20 %
vyšším podielom energie
získanej z obnoviteľných
zdrojov a s možnosťou
20 % zníženia emisií
skleníkových plynov
sa podieľajú na splnení
stanovených cieľov. Medzi
takéto kotly patrí aj rad
kotlov Tiger Condens,
ktorý sa vyznačuje nízkou
spotrebou plynu, nízkou
hlučnosťou a moderným
dizajnom. Ide o vysokoúčinné závesné kondenzačné kotly s jedným alebo
dvomi zabudovanými
antikorovými zásobníkmi

(2-krát 21 l), s vrstveným
ukladaním teplej vody.
Moderný a kompaktný je
tiež závesný kondenzačný

Nový kondenzačný kotol
Gepard Condens sa hodí
do každého interiéru.

kotol Panther Condens.
S vysokým stupňom
účinnosti a použitou
osvedčenou technológiou
antikorovej spaľovacej
komory sa zaraďuje k najefektívnejším produktom
na trhu.

Krok do sveta
kondenzácie
Nový rad kondenzačných
kotlov Gepard Condens
sa vyznačuje vysokou
účinnosťou a nízkymi

prevádzkovými nákladmi.
Kotly slúžia na vykurovanie i prípravu teplej vody
a predstavujú investíciu do
budúcnosti za málo peňazí.
Za svoju cenu ponúkajú
bezkonkurenčne veľa.
Majú vysoké hodnotenie
energetickej účinnosti podľa smerníc ErP, ide totiž
o triedu A pre vykurovanie
i ohrev vody. Najnáročnejšie požiadavky na pohodlie
i výkon zároveň spĺňajú aj
kotly Lev 25 KKZ90
a Lev Heliotwin 20 KKZ150.
Sú to kompaktné stacionárne a vysokoúčinné
kondenzačné kotly so
vstavaným vrstveným
zásobníkom teplej vody
s objemom 90 a 150 l. Znižujú náklady domácností
na energiu a sú ekologicky
šetrné vďaka možnosti
využitia slnečnej energie
na ohrev teplej vody.
Viac sa dozviete na
www.protherm.sk

Šetrite s rozumom

Vstúpte do sveta kondenzácie s kotlami
Protherm
Stúpajúce náklady na energie a väčší dôraz
na ochranu životného prostredia vedú
jednoznačne ku kondenzácii. Kondenzačné
kotly dokážu ušetriť každý rok až tretinu
nákladov za energiu. Oproti nekondenzačným
kotlom pracujú pri nižších teplotách
a spotrebujú oveľa menej paliva. Umožňujú
tak domácnostiam aj rýchlu návratnosť
investície do vykurovania. Vyberte si aj vy
tento modernejší a úspornejší spôsob kúrenia.
Ušetrite rýchlo a ľahko s kondenzačnými
kotlami Protherm.
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