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Kotol s Čestným uznaním
z Aquathermu
Stacionárny kondenzačný kotol Medveď Condens, novinka značky
Protherm, dostal na tohtoročnom veľtrhu Aquatherm v Nitre Čestné
uznanie od Slovenskej spoločnosti pre techniku prostredia. Bol
vyvinutý s ohľadom na domácnosti, ktoré od výmeny starého kotla
za nový odrádzajú komplikácie, ktoré pri nej môžu nastať. Kotol
Medveď Condens dovoľuje využiť doterajšie pripojenia aj pôvodné
príslušenstvo, čo zrýchli výmenu a šetrí prácu aj náklady. Využíva
pritom moderné technológie a spĺňa požiadavky na zaradenie do
triedy energetickej účinnosti A. www.protherm.sk

špeciálny cement (nielen)
pre agresívne pôdy
Poľnohospodársky využívané oblasti sa
vyznačujú vyššou chemickou agresivitou
pôdy, ktorá spôsobuje postupné narúšanie

betónovej konštrukcie. Preto tradičný výrobca
cementov CEMMAC vyvinul odolný cement,
ideálny na základy a zemné konštrukcie v regiónoch so zvýšenou koncentráciou dusičnanov

v pôde (takmer celé južné Slovensko, nížiny na
Záhorí a na strednom Slovensku). FINECEM ako
jediný balený cement u nás spĺňa najvyššie požiadavky na odolnosť proti
síranom. Tiež pomalšie tuhne, čím sa zabraňuje vzniku trhlín a umožňuje
betonáž aj v teplom počasí. www.cemmac.sk

 Kuchynské linky
 Vstavané skrine

 Obývacie a spálňové zostavy
 Detské izby

NEW DESIGN – interiéry, výroba nábytku na mieru
www.newdesign.sk  info na: +421905 548131
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Perspektívna trojica
Novinkou spoločnosti Inoutic je profil Eforte Fusion, ktorý
kombinuje PVC, drevo a hliník. Na plastové okno sa umiestni z vnútornej strany drevený kryt, z vonkajšej môže mať
kryt z hliníka. Tým sa dosiahne kombinácia tých najlepších
vlastností – vynikajúcich tepelnoizolačných hodnôt plastového
okna s prírodným pôvabom dreva a dizajnom hliníka na fasáde. Predstavuje tak odpoveď na estetické želania zákazníkov
aj sprísňujúce sa požiadavky na energetickú efektívnosť –
s trojitým zasklením dosahuje Uw len 0,75 W/m².K.
www.inoutic.sk

Inovatívny okenný systém
Eforte Fusion kombinuje
tie najlepšie vlastnosti
troch materiálov:
PVC, dreva a hliníka,
pričom spĺňa aj parametre
pasívnych domov.

Vysávač s inovatívnym
vodným filtrom

Bojujete s alergiami, máte problémy s dýchaním, prípadne vás
trápia začervenené a svrbiace oči? Ak sa chcete v domácnosti
zbaviť peľov, roztočov a prachu, skúste inovatívny vysávač
Kärcher DS 5.800, ktorý má namiesto bežného filtračného
vrecka vodný filter. Postará sa nielen o čisté podlahy a textilné povrchy, ale aj čerstvý vzduch, z ktorého dokáže
odfiltrovať až 99,9 % prachu, peľov, baktérií a ďalších
nežiaducich látok. Súčasťou balenia je okrem
teleskopickej sacej trubice aj hubica na suché
vysávanie, štrbinová hubica a hubica na
čalúnené povrchy. Vysávač si môžete
zadovážiť za 319,99 €.
www.karcher.sk
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