Inteligentné a flexibilné kotly
Vysoká účinnosť a kvalita za vynikajúcu cenu – to sú prednosti novej
série závesných kondenzačných kotlov Gepard Condens od značky
Protherm. Na výber je široké spektrum kotlov s výkonmi 12, 18
a 25 kW, ktoré sú vhodné do bytov aj domov, pre malé aj veľké
rodiny. Sú kompatibilné s rôznymi typmi regulácie, pripravené na
spoluprácu so solárnym systémom na prípravu teplej vody a už teraz
spĺňajú prísne predpisy ErP, novej smernice o energetickej účinnosti
výrobkov, ktorá na Slovensku vstúpi do platnosti na jeseň.
www.protherm.sk

Omietka Ceresit Visage so vzhľadom pohľadového betónu
poskytuje nekonečné možnosti na finálnu úpravu povrchu. Na
výber sú tri odtiene – svetlosivý, sivý a tmavosivý, výsledný
vzhľad však ovplyvní aj technika aplikácie a použité nástroje.

Omietka so vzhľadom
betónu
Pohľadový betón patrí k súčasným trendom v architektúre, jeho
cena či zložitá realizácia však investora často odradia. S omietkou
Ceresit CT 760 Visage je to inak. V interiéri môže byť podkladom
klasická tehla alebo sadrokartón, v exteriéri bežný zatepľovací systém. V oboch prípadoch ľahko a rýchlo docielite vzhľad betónovej
steny alebo fasády. Omietka Ceresit CT 760 Visage je totiž pripravená na okamžité použitie a ľahko sa aplikuje. Je pritom odolná
proti poškodeniu, poškriabaniu aj proti poveternostným vplyvom.
www.ceresit-visage.sk

Dokonale hladká škridla
na moderné strechy
Škridla MIKADO spája moderný vzhľad – jednoduchý tvar
a hladký povrch s parametrami poctivej keramickej strešnej
krytiny. Pri spotrebe od 11,7 ks/m2 zároveň škridla dosahuje
skvelý pomer ceny a výkonu. Na nákladoch na zhotovenie
strechy sa priaznivo prejaví aj jednoduchá montáž. Vysoká
flexibilita škridiel (možnosť posuvu v drážkach až 28 mm) totiž
výrazne uľahčuje ich ukladanie. Krytinu
MIKADO možno použiť už od sklonu
strechy 15° (pri vodotesnom podstreší).
Má 100 % odolnosť proti UV žiareniu a
povrchová úprava engoba sa vyznačuje
stálofarebnosťou počas celej životnosti
krytiny.

Hladká pálená krytina MIKADO od tradičného
nemeckého výrobcu Creaton je dostupná
v troch atraktívnych farebných odtieňoch:
prírodná červená, vínovočervená engoba,
bridlicová engoba, čierna matná engoba.
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Srdcom nových kotlov Gepard Condens je výmenník tepla, ktorého
údržba sa odporúča v bezkonkurenčných 5-ročných intervaloch.

Národná cena
za produktový dizajn 2015
V 12. ročníku súťaže Národná cena za dizajn, ktorú vyhlasujú
Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR, rozhodla
7-členná porota s medzinárodným zastúpením tento rok
o udelení Národnej ceny za produktový dizajn 2015. Toto
najvyššie ocenenie získal produkt Keramické kozubové kachle
NOX, dizajn Michal Staško, výrobca Athenika Piešťany. Zároveň
bola otvorená výstava, ktorá prezentuje výsledky súťaže. V galérii dizajnu Satelit v Hurbanových kasárňach si ju môžete pozrieť
do 12. 7. 2015.
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