Vysávanie vás už „nevysaje“!

Každý deň sa môžu vaše dlážky skvieť bez jedinej
omrvinky chuchvalcov prachu. Stačí mať v kúte postaveného pomocníka. Bezvreckový tyčový vysávač
Orava VY-240 A kombinuje kvality klasického vysávača s ručným: je ľahký, ergonomický v úchope, výkonný, a pritom váži len 2 kg. www.orava.eu
Možno ho používať v mini verzii aj
s tyčou, aby ste sa vyhli
zohýbaniu, ba dokonca
s flexibilnou predlžovacou
hadicou na spôsob klasického
vysávača. Pri dlhšom
vysávaní oceníte popruh
na zavesenie na plece.

Má príkon 900 W, sací výkon 130 W
a tichú prevádzku. Funguje na
zapojenie do siete – disponuje
takmer 5-metrovou šnúrou

Dizajnová lahôdka do kuchyne
Ako sú už užívatelia kávovarov Cafissimo zvyknutí, ponúka
TUTTOCAFFE všetky výhody kapsulového kávovaru – jednoduchú a rýchlu prípravu kávy v stále rovnako vysokej kvalite. V pohodlí domova si vďaka novinke vychutnáte predovšetkým espresso, caffé crema alebo filtrovanú kávu, teda klasické čierne
kávy bez mlieka. Nový Cafissimo TUTTOCAFFE by preto mal
zaujať ženy aj mužov, nakoľko v sebe spája komfortnú prípravu
kvalitnej čiernej kávy a čistý moderný dizajn kávovaru. Pýši sa
dokonca medzinárodným ocenením Red Dot Award 2015 za
dizajn. www.tchibo.sk
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NikonCoolpix A100
Nový NikonCoolpix A100 je ľahký
a tenký, ale výdrž má dostatočnú:
môžete s ním urobiť až 250 fotiek alebo 1 hodinu videozáznamu. Prináša
12 efektov skrášľovania, ktoré vám
dokážu pridať mejkap, očné tiene či
maskaru alebo zakryť kruhy pod očami. Funkcia DynamicFine Zoom vám
zase umožní až 10-násobné priblíženie
objektov. Videá v HD kvalite urobíte
len jedným tlačidlom. To najlepšie na
záver - nájdete ho vo viacerých štýlových farbách. www.nikon.sk

novinky

Čestné uznanie
pre Medveďa
Novinka značky Protherm - stacionárny kotol Medveď Condens – dostala na
18. ročníku medzinárodného veľtrhu
Aquatherm Nitra Čestné uznanie od
Slovenskej spoločnosti pre techniku
prostredia. Nový rad kondenzačných
kotlov bol špeciálne vyvinutý s ohľadom na domácnosti, ktoré sa už dlho
odhodlávajú vymeniť svoj starý kotol
za nový, ale odrádzajú ich všetky komplikácie, ktoré môžu nastať pri jeho
výmene. Šikovní vývojári ich navrhli
tak, aby domácnostiam značne uľahčili
rozhodnutie. Kotol Medveď Condens
umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Dovoľuje využiť doterajšie hydraulické pripojenia aj pôvodné príslušenstvo, ako je čerpadlo či expanzná
nádoba. To všetko zrýchli výmenu
starého kotla za nový a šetrí aj náklady
a prácu. Kotol zároveň spĺňa požiadavky na zaradenie do triedy energetickej
účinnosti „A“. www.protherm.sk

Nové automatické
práčky Bosch Serie 4
Tiché a výkonné – také sú nové automatické práčky značky Bosch Serie 4.
Sú vybavené niekoľkými inovatívnymi
funkciami, ktoré šetria nielen čas, peniaze a zdravie, ale aj životné prostredie.
Vyznačujú sa nízkou spotrebou
energie v energetickej triede
A+++ -10% a mnohými inteligentnými systémami, vďaka
ktorým je bielizeň vždy dokonale vypratá. Všetky práčky z tejto
série zaručujú stabilitu a tichý
chod pri praní a odstreďovaní
vďaka špeciálnemu špirálovitému
dizajnu bočných stien AntiVibration.
Zároveň sú vybavené aj jedinečným
motorom EcoSilence Drive. A kým
niektorí ľudia pri praní preferujú rýchlosť, ale pre iných je, naopak, dôležitá
predovšetkým maximálna úspora
elektrickej energie, s automatickými
práčkami Bosch Serie 4 a funkciou
VarioPerfect je možné oboje. Viac
informácií nájdete na adrese
www.bosch-home.com/sk

Ako predĺžiť
životnosť
bojlera?

Spoločnosť Družstevní závody Dražice vylepšila protikoróznu ochranu
zložitejších typov
bojlerov, v ktorých
sa využíva technológia smaltovania.
Štandardne sa do
ohrievačov vody
inštaluje jedna horčíková anóda. Na
veľkých smaltovaných plochách sa
však jej účinnosť
oslabuje. Firma preto začala tento rok
vyrábať vybrané
bojlery s dvomi horčíkovými anódami.
Ich životnosť závisí
od kvality smaltu
a od tvrdosti a chemického zloženia
vody, teoreticky sa
počíta s dvomi
rokmi prevádzky.
V novej generácii
bojlerov OKHE
SMART sa začal inštalovať test stavu
anódy. Bezúdržbovou alternatívou
horčíkovej anódy je
anóda vyrobená
z titánu, ktorá sa
napája elektrinou.
www.dzd.sk
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Ytong Lambda YQ!

Technický a dizajnový skvost
Vonkajšie žalúzie nielen tienia, ale aj chránia miestnosti pred prehriatím v lete
a pred tepelnými stratami v zime. Nová
generácia vonkajších žalúzií Z-90 Noval
má nielen inovatívny vzhľad, ale je aj
technicky špičková - na spodnej hrane
hliníkových lamiel má vložené gumené
tesnenie, ktoré zaručuje dokonalé sklopenie, tiché dovretie žalúzií, a tým aj maxi-

Nové teplotechnické normy sprísňujú
tepelnotechnické požiadavky na stavebné materiály, preto Ytong inovoval rad
tepelnoizolačných tvárnic, určených na
jednovrstvové murovanie, a na trh prichádza nová Lambda YQ. Dosahuje pevnosť v tlaku P2, čo je hodnota minimálne
2,2 MPa. Súčasne však vyniká nízkou
objemovou hmotnosťou 300 kg/m3. Pre
úspornú prevádzku a výstavbu nízkoenergetických i pasívnych domov je
zásadný najmä nízky súčiniteľ tepelnej
vodivosti - 0,077 W/(m. K). Nová Lambda
YQ už pri hrúbke 375 mm spĺňa záväzné
tepelnoizolačné parametre pre obvodové steny. www.ytong.sk

málne tienenie. Vďaka inovatívnym lamelám a ich patentovanému skladaniu
Noval dosahuje až o 20 % nižšie nabalenie
lamiel. Tie sú vedené vo vodiacich lištách
alebo v lanku, ktoré žalúziu po stranách
fixujú v správnej polohe. Žalúzie vynikajú
aj vysokou odolnosťou, dlhou životnosťou a moderným dizajnom až v 25 základných farbách. www.climax.cz/sk

Baumit inovoval
fasádne omietky
Od sezóny 2016 sú všetky fasádne
pastózne omietky Baumit v 25 kg balení,
čo zabezpečí jednoduchšiu manipuláciu.
Vylepšená receptúra pastóznych omietok
zároveň prináša o 10 percent nižšiu spotrebu pre škrabané štruktúry so zrnitosťou 2 a 3 mm. Čo to v praxi znamená? Nie
je novinkou, že čím hrubšia je zrnitosť
fasádnej omietky a čím kvalitnejšiu
omietku použijete, tým dlhšie vám vaša
fasáda vydrží a bude vyžadovať len minimálnu údržbu. Inovované fasádne omietky s nižšou spotrebou pre hrubšie zrnitosti teraz prinášajú 1m2 kvalitnej fasády
tak výhodne ako nikdy predtým. Môžete
nielen ušetriť, ale zároveň dopriať vašej
fasáde to najkvalitnejšie za výhodnú
cenu. V ponuke nájdete rôzne typy
fasádnych omietok s menším alebo
väčším zrnom, samočistiacu omietku
Baumit NanoporTop, vysoko odolnú
a paropriepustnú omietku Baumit SilikonTop alebo omietku na kreatívne

16

stvárnenie fasády Baumit CreativTop so
špeciálnymi efektmi.
Orientácia v sortimente fasádnych omietok Baumit nebola nikdy taká jednoduchá. Všetky typy pastóznych omietok sú
teraz v 25kg baleniach, majú rovnakú
spotrebu materiálu v zodpovedajúcej
štruktúre pre všetky typy omietok, všetky
odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life sú
za rovnakú cenu. www.baumit.sk

