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RELAXUJTE V SPRCHE,
AKO DLHO CHCETE
text a foto Protherm

Stáva sa vám, že teplota vody v sprche klesá, máte
na sebe mydlo a ponáhľate sa, aby ste to stihli?
Zažili ste doma situáciu, že ste otočili kohútikom vo
vani a tiekla iba studená voda?
Vymeňte svoj starý kotol za nové vykurovacie zariadenie značky
Protherm a dokonalá teplota vody vás poteší okamžite a na tak dlho,
ako chcete. Vybrať si môžete závesný alebo stacionárny kondenzačný
kotol, so zásobníkom alebo bez neho. Pod jednou strechou môže mať
prístup k teplej vode súčasne celá vaša rodina, ale i vaši priatelia.
Pán Peter žije s rodinou vo veľkom dome s dvomi kúpeľňami. Trikrát do
roka ho navštevuje brat zo zahraničia spolu s tromi deťmi. Pán Peter sa
však nemusí obávať nedostatku teplej vody, hostia sa vždy u neho cítia
výborne. Aké je tajomstvo jeho úspechu? Je to závesný kondenzačný kotol Tiger Condens, ktorý umožňuje čerpať teplú vodu z viacerých miest
naraz bez straty komfortu. Dokáže zabezpečiť vykurovanie aj prípravu
teplej vody nielen vo veľkej domácnosti pána Petra, ale aj v dvojdomoch
či v dvoch bytových jednotkách naraz. Veľké množstvo teplej vody kotol
pripravuje vďaka kombinácii dodávky vody prietokovým spôsobom a zo
vstavaného zásobníka. Opätovne nahriať zásobník dokáže v rekordne
krátkom čase vďaka patentovanej technológii ISODYN2.

Pána Petra už neprekvapí studená voda v sprche.
Po výmene starého 20-ročného kotla za nový
kondenzačný kotol sa mu znížili celkové náklady
na vykurovanie domácnosti – spotreba plynu
klesla o 30 percent.

Úspory v domácnosti dosiahol pán
Peter aj vďaka inteligentnému smart
regulátoru MiGo, ktorý prehľadne
graficky vyhodnocuje spotrebu
energie v domácnosti. Vykurovanie
a ohrev teplej vody si odvtedy
nastavuje podľa svojich aktuálnych
potrieb nielen priamo doma, ale aj na
diaľku cez internet – prostredníctvom
Wi-Fi pripojenia a aplikácie
v smartfóne a tablete.

Dokonalý pôžitok
zo sprchovania
Tiger Condens – kondenzačný kotol
so zabudovaným zásobníkom.
Vlajkovou loďou značky Protherm je
vysoko účinný kotol Tiger Condens. Ponúka
nadštandardný komfort pri vykurovaní
a dodávke teplej vody aj pre väčšie
domácnosti. Vyberte si prevedenie s jedným
alebo dvomi vstavanými 21 litrovými
zásobníkmi. Tiger Condens Vám zaručí
okamžitú a stabilnú dodávku teplej vody aj pri
súčasnom odbere z viacerých miest. Môžete
ho ovládať aj na diaľku prostredníctvom
smart regulátora MiGo a aplikácie vo vašom
smartfóne alebo tablete.
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