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Jeden kotol
pre všetkých
Opýtajte sa svojho suseda či kamaráta, ktorých
10 vecí mu spríjemňuje
bývanie a bez ktorých sa
vo svojom dome či byte
nezaobíde. Je veľmi pravdepodobné, že sa minimálne
v polovici z nich spolu nezhodnete. Pre vás je možno nevyhnutná umývačka
riadu alebo rohová vaňa,
preňho naopak zbierka
obľúbených platní či veľký televízor. Sto ľudí, sto
chutí. Jedno však máme
všetci spoločné – doma sa
chceme cítiť príjemne,
útulne a bezpečne.
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a komfortnom bývaní sa výraznou
mierou podieľa aj vykurovacia sústava. Napriek odlišnosti názorov
a požiadaviek ľudí, existuje kotol, ktorý
„sadne“ každému. Tiger Condens vyhovie
náročným i menej náročným užívateľom,
vykúri garsónku, byt o veľkosti 80 m2, ale
aj väčší rodinný dom. Závesný kondenzačný kotol značky Protherm vás nielen
zahreje, ale zabezpečí vašej domácnosti aj dostatok teplej vody, a to v každom
okamihu.
Kotol, ktorý vyhovie každej
požiadavke
Na slovenskom trhu sú mnohé typy
kotlov. Iba niekoľko z nich však dokáže
uspokojiť širokú škálu najrôznejších zákazníckych požiadaviek. Veľa z nás napríklad túži po dome s nízkou energetickou
náročnosťou, k čomu je potrebný kotol
s menším tepelným výkonom. Na druhej
strane však nechceme prísť o komfortnú
dodávku teplej vody, čo si naopak žiada
kotol s výkonom čo najväčším. Okrem
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toho uprednostňujeme úsporné vykurovanie s nízkymi prevádzkovými nákladmi,
kotol s nenáročným ovládaním a ideálne
s estetickým dizajnom. Dokáže však nejaký kotol všetkým týmto a mnohým ďalším
nárokom vyhovieť?
Kondenzačný kotol Tiger Condens je
moderný systém vhodný pre ktorúkoľvek domácnosť. Má širokú škálu výkonu,
ktorú dokáže efektívne využívať. Rozsah výkonu pre vykurovanie sa pohybuje
v rozmedzí od 4,9 kW do 18,1 kW (pri
teplotnom spáde 80/60°C), pre ohrev
teplej vody od 5,1 kW do 25,5 kW. Takéto rozpätie výkonu umožňuje kotlu Tiger
Condens vykúriť malý i väčší rodinný dom
či byt a pritom zabezpečiť dostatok teplej
vody pre dvojčlennú, rovnako ako aj pre
päťčlennú rodinu.
Teplá voda okamžite
S kotlom Tiger Condens sú dlhé čakacie
doby na opätovné dohriatie teplej vody minulosťou. Hoci tento závesný kondenzač-

ný kotol nedisponuje robustným zásobníkom, vie ohriať veľké množstvo teplej vody v rekordne krátkom čase. Prípra
va teplej vody s technológiou ISODYN2
je v porovnaní s nepriamo vyhrievaným
zásobníkovým ohrevom až trojnásobne
rýchlejšia. Tiger Condens je kompaktný
kotol, ktorý v domácnosti plnohodnotne nahradí bojler či prietokový ohrievač.
V kotle sa súbežne využíva prietokový
ohrev v doskovom výmenníku a v jednom
alebo dvoch zabudovaných zásobníkoch
z nehrdzavejúcej ocele. Zásobníky, každý
s objemom len 21 litrov, dokážu za krátky
čas dodať až 185 litrov teplej vody s teplotou 40 °C. Do umývadla či sprchy pritom
vždy prichádza teplá voda konštantnej
teploty. Život s kotlom Tiger Condens je
oveľa jednoduchší, aj vďaka zabudovanej
ekvitermickej regulácii, modernej autodiagnostike či nenáročnému ovládaniu.
Ak je pre vás okrem výborných parametrov kotla dôležitý aj jeho vzhľad, Tiger
Condens vás ani v tejto oblasti nesklame.
Ide o výnimočný kotol so štýlovým dizajnom, ktorý nenaruší žiadny interiér. Viac
informácií o kotle Tiger Condens získate
na www.protherm.sk.
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