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Magnetický útok
na vodní kámen

Efektivním hloubkovým čištěním se vyznačují centrální
vysavače Elektrolux, které mohou uživatelům nabídnout až
pětkrát vyšší výkon, než mají přenosné vysavače. Všechny,
i ty nejmenší mikroskopické částice jsou unášeny mimo
objekt. Tím se výrazně snižuje prašnost v domácnosti,
vzduch je déle čistší, zkvalitňuje se životní prostředí
a vysávání se stává pohodlnějším. Zájemce jistě potěší nové
řady sacích agregátů Electrolux Zephyr a Stratos vybavené
nejmodernější technologií s funkcemi Soft-Start, ECS –
elektronický kontrolní systém a goretexový filtr.
Antibakteriální úprava Alphasan brání vzniku bakteriálních
plísní v nádobě. Novinkou je také sada Aspira s elektronickou regulací výkonu vysavače přímo na rukojeti hadice.
Kontakt: SMART-VAC, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10
tel./fax: 261 711 392, e-mail: info@electrolux-vac.cz
www.electrolux-vac.cz
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Hezký pracant Sorbas
Důkazem, že klasické tvary mohou skvěle doplnit i moderní interiér, jsou
krbová kamna SORBAS předního evropského výrobce, tuzemské firmy
Romotop. Estetický dojem umocňuje vkusné spojení kovu a keramiky.
Kromě designu ale ocení milovníci romantiky velkou „obrazovku“ – stále
čistá prosklená dvířka, omývaná přívodem sekundárního vzduchu. Kamna
Sorbas ovšem nabízejí mnohem více. Díky továrně zabudovanému a otestovanému systému možnost vytápění dalších prostor. Jsou totiž vybavena
teplovodním výměníkem o objemu 12 litrů s výkonem 6 kW, což zajišťuje
dostatečný výkon pro provoz několika konvekčních deskových radiátorů.
Sálavé teplo do místnosti zajišťuje
výkon 4 kW z celkových 10 kW.
Zájemce o možnost teplovodního
vytápění často odrazuje fakt, že
kamna s dodatečně napojeným
teplovodním výměníkem většinou
trpí syndromem „věčně začouzeného skla“. Je to důsledek špatně rozložených teplot a průběhu hoření
v topeništi, které pro tento způsob
topení nebylo projektováno. Kamna
Sorbas za 24 600 Kč včetně DPH
tento problém nemají.
Kontakt: ROMOTOP, spol. s r. o.
Komenského 325, Suchdol nad Odrou
tel.: 556 770 999, fax: 556 770 920
e-mail: info@romotop.cz
www.romotop.cz
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Inteligentní kabel
Firma Raychem uvádí na náš trh inteligentní
podlahové topení T2Reflecta, jehož součástí je
topný kabel T2Red s neuvěřitelnou schopností
rozpoznávat teplotu svého okolí, takže dokáže
doslova na každém milimetru topit s jinou
intenzitou. Jak je to možné? Kouzlo tkví ve
vodivém jádru kabelu, kdy je mezi dvěma
paralelními vodiči nataven polymer s vodivými
částicemi uhlíku, které fungují – obrazně řečeno – jako příčné elektrické odpory. Když okolní
teplota klesne, jádro se mikroskopicky smrští
a počet elektrických cest v jádře se zvýší. Tím
vzniká více tepla. Pokud okolní teplota stoupne, jádro se roztáhne a počet elektrických cest
se sníží. Tím vzniká méně tepla. Samoregulační kabel T2Red tak snímá ostatní zdroje tepla například sluneční záření, elektrická zařízení či
osvětlení a automaticky podle nich přizpůsobuje topný výkon. Více tepla vydává v chladných místech okolí oken a dveří a méně tepla
v teplých místech pod koberci, nábytkem
apod. V celé místnosti je tak zajištěno vždy
rovnoměrné teplo a neexistuje nebezpečí přehřívání, což umožňuje neomezené přemísťování nábytku. Hodí se pod všechny podklady
podlah v suchých i vlhkých prostorách. Nemalou výhodou systému T2Reflecta je také 20%
úspora energie. Cena za 1 m2 samoregulačního
topného kabelu T2Red a izolační desky
T2Reflecta je 2 295 Kč bez DPH.
Kontakt: RAYCHEM HTS, s. r. o.
Tyco Thermal Controls, Novodvorská 82, Praha 4
tel.: 241 009 217, 606 307 924
www.tycothermal.com

Problém s tvrdou vodou se objevuje na
většině území naší republiky. Důsledkem
bývá horší průtok vody, zanesené vodovodní potrubí, bílé fleky na bateriích,
krusty a usazeniny v rychlovarných konvicích, kávovarech, bojlerech a pračkách.
Nejjednodušší cestou jak se bránit likvidaci spotřebičů je magnetizace vody. Jde
o ekologickou metodu, za níž stojí laboratoře NASA. Vysokovýkonné monopolární
permanentní keramické magnety, které
lze lehce připnout na jakýkoli druh potrubí, vytvoří silné magnetické pole. Během
procesu magnetizace se vytváří mikroskopický roztok, který zabraňuje ukládání
vodního kamene na stěny potrubí a zároveň brání vzniku elektrolytické koroze.
Magnetizer snižuje povrchové pnutí
vody, neutralizuje pH a zvyšuje okysličení
vodních molekul. Navrací tak tvrdou
vodu k chování vody měkké. Stálé magnetické pole produkované magnetizerem
je podobné vlastnímu magnetickému poli
země, proto je narozdíl od ostatních zařízení zcela bezpečné. Cena magnetizéru
je 6 188 Kč včetně DPH.
Kontakt: www.magnetizer.cz

Canaba zve a vítá…
Ať už plánujete výstavbu rodinného
domu v blízké době nebo o něm zatím
jen sníte, určitě pro vás bude inspirací
návštěva rodinného domu TREND
Plus. Projekt získal prestižní ocenění
odborné veřejnosti TOP Dům 2007.
Zvláštní důraz byl kladen na tepelněizolační parametry stavby, podmínky
zdravého bydlení i ekologický proces
výstavby. Pro velký zájem veřejnosti
společnost CANABA tento projekt
zrealizovala jako vzorový a všichni
zájemci o moderní a úsporné bydlení
si jej nyní mohou prohlédnout v Přešticích u Plzně, a to každý den včetně
víkendů a svátků od 10 do 18 hodin.
Na vývoji i výstavbě domu spolupracovala společnost VELUX, proto může
sloužit i jako ukázka využití pokroví.
Na další nové vzorové domy od Canaby se můžete podívat v Nové Vsi
u Prahy, Táboře a Uherském Hradišti.
Kontakt: CANABA, a. s.
Štětkova 1001/5, Praha 4
tel.: 234 096 234, 234 096 233
e-mail: canaba@canaba.cz, www.canaba.cz

Podlahy sypané chipsy
V současnosti se stále více prosazují interiérové podlahy na
bázi epoxidových pryskyřic. Jejich výhodou je rychlá a nenáročná aplikace, vysoká odolnost, voduodpudivost a v neposlední řadě fakt, že nemají spáry a nedrží se v nich bakterie.
Hodí se do vstupních hal, kuchyní i sociálních zařízení. Opticky je možné podlahy rozzářit širokou paletou pastelových
barev podle vzorníku Ral a ještě je zvýraznit pomocí akrylových chipsů různých
barev. Těmu se jako konfetami na plesech zasypává plocha, na kterou je čerstvě aplikován epoxidový nátěr. Vznikají tak nové možnosti barevných kombinací. Konkrétní
cena za m2 je závislá na stavu podlahy, vlastní cena epoxidového přednátěru, epoxidové stěrky a chipsů se pohybuje kolem 150 až 200 Kč/m2.
Kontakt: SAINT-GOBAIN WEBER TERRANOVA, a. s., Radiová 3, Praha 10
tel.: 272 701 137, e-mail: info@weber-terranova.cz, www.weber-terranova.cz
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