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5 inspirativních návštěv: Praha-Vinohrady, Praha-Dejvice, Bratislava, Plačkov, Sao Paulo
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www.laurens.cz
nadčasové radiátory

MÍSTO KONÁNÍ | VENUE:
PVA EXPO PRAHA | Beranových 667 | 199 00 Praha 9 – Letňany
www.pvaexpo.cz
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www.abf.cz
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POLICISTA

Vstupem do areálu vstupující osoba uděluje souhlas s pořízením záznamu své podobizny
a s jejím zveřejněním. | By entering the exhibition area, you agree to your image being
recorded, stored and published.

informace o veletrzích na www.forarch.cz
for more info, visit www.forarch.cz

✁

Náklady na vytápění lze snížit vylepšením
tepelněizolačních vlastností domu.

V nízkoenergetickém
domě se vyplatí elektrické
velkoplošné vytápění.

lexikón
lexikon staviteľa
stavitele

DOPORUČUJEME pro ústřední vytápění

OBRAZ, KTERÝ TOPÍ

Potisk panelů Ecosun G je prováděn
vysoce kvalitním tiskem keramickou barvou
přímo na vnitřní povrch skleněné čelní
desky panelu, potisk je tak chráněn před
mechanickým poškozením. Kromě různých
motivů lze zvolit i barvu obvodového
rámečku – eloxovaný hliník ve stříbrné nebo
černé barvě (vždy mat). Vzhled panelu tak
může být maximálně přizpůsoben vašim
požadavkům. Panel Ecosun G s potiskem je
určen k pevné instalaci na stěnu.
www.fenixgroup.cz

VARIABILNÍ PANELY

Sálavý GR panel je proveden
z bezpečnostního tvrzeného skla, topného
elementu, omezovacího termostatu
a přívodního kabelu. Standardně je určen
k pevné instalaci na stěnu. Panely je možné
zavěsit na šířku i na výšku. Vyrábějí se
v několika barevných provedeních: bílá,
černá, žluto-zelená, červená a zrcadlo.
V případě, že nelze zavěsit GR panel na
stěnu, je možné použít sadu chromovaných
podpěr k postavení panelu na podlahu.
www.fenixgroup.cz

RETRO V KOUPELNĚ

STYLOVÝ A PRAKTICKÝ DOPLnĚK

Koupelnové radiátory Retro Bagno
Classic jsou luxusním doplňkem koupelen
kopírujících retro styl 19. století. Jedná
se o radiátor s vloženým článkovým
radiátorem s možností dalších doplňků.
Radiátory jsou vyráběny ručně z mosazi,
což zajišťuje dobrou tepelnou vodivost
a takřka nepřekonatelnou životnost. Široká
nabídka patinovaných povrchových úprav
zajistí, že retro radiátor Laurens bude tím
nejluxusnějším prvkem retro koupelny.
www.laurens.cz

Juno je stylový elektrický panel pro sušení
ručníků. S integrovanou elektrickou topnou
tyčí suší s maximálním topným výkonem při
nízké spotřebě energie během provozu.
Regulace teploty topného média se provádí
pomocí tlačítek a těleso má dvojité tepelné
jištění. Funkce Antifreeze těleso zabezpečí
proti zamrznutí topného média. Vybrat je
možné barevnou variantu bílá, černá nebo
chrom.
ww.pmh-co.eu

HRA S MOTIVY

VYHŘÁTÁ PODLAHA

Otopná desková tělesa Radik lze vybavit
Topné rohože Ecofloor pro poloakumulační
čelní deskou s vlastní barvou nebo
vytápění jsou uložené ve vrstvě tepelně
potiskem a oživit tak interiér bez větších
vodivého materiálu. Jsou charakteristické
zásahů. Vybrat si lze z motivů připravených
snadnou a rychlou instalací a vhodné
výrobcem nebo požádat o aplikaci vlastní
jsou zejména jako hlavní systém vytápění.
fotografie. Radik Klasik je deskové otopné
Kabel je umístěn v dostatečně silné vrstvě,
těleso, které umožňuje levé nebo pravé
která zajistí rovnoměrné rozložení teploty.
boční připojení na rozvod otopné soustavy.
U poloakumulačních a akumulačních
Svou konstrukcí je určen pro otopné soustavy
systémů je nutné dodržet při prvním uvedení
Vodorovné
se do provozu tzv. režim prvního zátopu.
s nuceným nebo
samotížnýmkonstrukce
oběhem.
ošetřují pomocí aplikace ochranného
www.korado.cz
www.fenixgroup.cz
postřiku ihned po betonáži nebo po
vyleštění, případně zakrytím fólií.

homebydleni.cz
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