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Všestranný komín
Nový rad všestranných komínových systémov
ECO od spoločnosti Leier Baustoffe SK je určený
pre všetky typy vykurovacích a ohrevných spotrebičov na tuhé palivá s otvorenou spaľovacou
komorou. Komíny sú vyrobené z prírodných surovín a zároveň z materiálov, ktoré zaručujú ich
bezpečnosť pri vyhorení sadzí a odolnosť proti
pôsobeniu agresívnych kyselín. Súčasťou nového
produktového radu je aj izolovaný komín Leier
ECO, ideálny v prípade rodinných domov. Keďže
cez komínové teleso s pomocnou šachtou možno priviesť vzduch potrebný na spaľovanie, ide
o naozaj flexibilný systém.
www.leier.sk

Dva nové kondenzačné kotly
Slovenská značka Protherm uviedla na trh nové stacionárne kondenzačné kotly Lev Heliotwin 20 KKZ150 a Lev 25 KKZ90, ktoré
zabezpečia komfortnú dodávku tepla a teplej vody počas celého
roka. Vďaka kompaktným rozmerom a minimálnej inštalačnej
ploche ich možno využiť v akejkoľvek domácnosti, výhodou je aj
jednoduché ovládanie spôsobom „jedno tlačidlo = jedna funkcia“
a zobrazenie údajov na displeji. Oba kotly majú vstavaný zásobník
teplej vody (s objemom 90 a 150 l), Lev Heliotwin pritom umožňuje
jej kombinovaný ohrev – cez
solárny výmenník alebo doskový
výmenník kondenzačného kotla.
www.protherm.sk.

Komín Leier ECO
Použitie:
 kotly na drevo a uhlie,
 kozubové vložky,
 pece.

Stacionárny kondenzačný
kotol Protherm Lev
Heliotwin 20 KKZ150
Stacionárny
kondenzačný kotol
Protherm Lev 25 KKZ90

Kde použiť pevné slnolamy?
 Na malých zasklených
plochách, kde sa nedá osadiť
dostatočne malá funkčná
exteriérová žalúzia.
 Tam, kde by nebolo možné
umiestniť ovládanie alebo
ovládať exteriérovú žalúziu.

 Na miestach, kde je potrebné
tienenie, ale nevyžaduje sa
naklápanie, vyťahovanie
a sťahovanie lamiel.
 Na atypických oknách.
 Tam, kde sa vyžadujú
špecifické farby.

Zatieňte ich slnolamom
Potrebujete na dome zatieniť malú zasklenú plochu alebo atypické okno? Skombinujte vonkajšie žalúzie a slnolamy. Lamely
slnolamov sú fixné – na výber je uhol od 0 do 90° – a majú
rovnaké tvary a farby ako lamely exteriérových žalúzií, takže ich
možno na fasáde výborne kombinovať. Širokú ponuku pevných
slnolamov nájdete pod značkou slovenskej spoločnosti K-system, ktorá na základe bohatých skúseností s tienením začala
v roku 2014 s vlastnou výrobou. Výhodou je, že lamely aj rám
dodáva vo farbe RAL podľa vášho výberu.
www.ksystem.sk, www.kvalitnetienenie.sk
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Akumulátorový
rozbrusovací stroj

Nový akumulátorový rozbrusovací stroj STIHL TSA
230 je vhodný na rozbrusovanie stavebných materiálov,
kovov a rúr nielen v exteriéri, ale vďaka použitiu vody, na
ktorú sa viaže vznikajúci prach, aj v interiéri. Je nezávislý od
elektrickej siete a bez emisií, pomerne kompaktný a ľahký, čo
z neho robí ideálny nástroj na každé stavenisko. Je vhodný napríklad na delenie tehál, vonkajšej dlažby či oceľovej výstuže
aj na vytváranie profilov z ocele, antikora alebo hliníka. Hĺbka
rezu je 70 mm. Akciová cena: 449 € s DPH (Dodáva sa bez
rezného kotúča a bez akumulátora.)

