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Keď inteligencia
hreje
text a foto Vaillant

Komfort a príjemné teploty v interiéri
dosiahnete vďaka najnovším inteligentným
a flexibilným vykurovacím technológiám,
ktoré ukrývajú kotly Gepard Condens značky
Protherm.
Či už bývate v dome alebo byte, máte malú či veľkú rodinu, vybrať si môžete spomedzi širokého portfólia kotlov Gepard Condens. Ide o najlepšiu voľbu pri výmene starého nekondenzačného kotla za nový, ale aj pri
výbere vykurovania do novostavby. Gepard Condens už teraz spĺňa prísne smernice ErP o energetickej účinnosti výrobkov a emisných normách, ktoré v rámci Európskej únie vstúpia do platnosti od septembra
2015. Kotol prináša vysokú triedu energetickej účinnosti A na kúrenie
i prípravu teplej vody. Je kompatibilný s rôznymi typmi regulácie a môže spolupracovať so solárnym systémom. Má aj jedinečný hydraulický
blok novej generácie. Gepard Condens okamžite dodá teplú vodu pre celú rodinu, či už prietokovým spôsobom alebo s pomocou externého zá-

▲ Nový kondenzačný kotol Gepard Condens
sa hodí do každého interiéru.
⊳ Kotol Gepard Condens poskytuje vynikajúci
pomer veľkosti a výkonu, ktorý zaručuje
veľký komfort na malej ploche.

sobníka. Úsporu prevádzkových nákladov zaručuje jeho vysokoúčinné čerpadlo, ktoré oproti klasickým čerpadlám spotrebuje ročne až o 75
percent menej elektrickej energie. Srdcom kotla je nový výmenník tepla
inšpirovaný automobilovým priemyslom, pričom nový štandard stanovuje aj 5-ročný interval jeho čistenia. Kotol zároveň ponúka takú úroveň
bezpečnosti, ktorá je v jeho cenovej skupine absolútne bezkonkurenčná.
Rozhodnutie vybrať si kondenzačný kotol nikdy nebolo jednoduchšie.
A to vďaka vysokej účinnosti, nízkym účtom za energie, bezkonkurenčnej životnosti, kvalite a výnimočne jednoduchej obsluhe. Kotly Gepard
Condens budú v predaji v septembri 2015. ⊳
Viac informácií na stránke www.protherm.sk.

Gepard Condens

Keď kondenzovanie je tak jednoduché
Nový rad kotlov Gepard Condens pozostáva z najmodernejších
kondenzačných kotlov na vykurovanie a prípravu teplej vody.
Ešte nikdy nebolo tak ľahké vstúpiť do sveta kondenzačnej
technológie s kotlami, ktoré vynikajú vlastnosťami ako
vysoká účinnosť, nízke prevádzkové náklady, vysoká kvalita
a jednoduchosť ovládania. K dispozícii je v troch výkonových
verziách a bez ohľadu na to, ktorý z nich si vyberiete, vždy
dostanete vynikajúcu kvalitu.
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