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WOLF – EXPERT NA VNÚTORNÉ PROSTREDIE
NA VEĽTRHU AQUATHERM NITRA 2019
Na pozadí rýchlo sa meniaceho sveta nadobúda kvalita vnútorného prostredia čoraz väčší význam. Potrebujeme miesto,
ktoré nám poskytne ochranu a uvoľnenie, domov, kde sa budeme cítiť príjemne. Nič nie je pre náš pocit pohody dôležitejšie
ako optimálna vnútorná klíma. Hoci si to už ani neuvedomujeme, ovplyvňuje väčšinu nášho života a života našej rodiny:
zariadenie domu, zdravie, náladu.

Až 90 percent života totiž strávime v uzavretých priestoroch. Nielen
v kanceláriách ale aj doma v našich domoch alebo bytoch. Teplo,
kvalita a vlhkosť vzduchu významne prispievajú k nášmu pocitu pohody. Perfektne zosúladené vykurovanie a vetranie zabezpečia, že
sa po celý rok budete vo svojom dome alebo v byte príjemne cítiť.

Príjemné a spoľahlivé teplo je dôležité pre našu pohodu
Rôznorodosť moderných vykurovacích technológií môže byť na
prvý pohľad mätúca. Každý z nás má individuálne želania a potreby
a tiež nároky na vykurovanie. Kladieme si obvykle viacero otázok:
Potrebujeme ešte vôbec fosílne palivá? Môžeme do systému zapojiť solárne zariadenie? Ako to vyzerá s tepelným čerpadlom? Preto
sme v spoločnosti Wolf Slovenská republika veľmi radi, že vám vieme poskytnúť bližšie informácie tom, z akých možností si môžete
vybrať do svojho bytu, staršieho domu či novostavby.

Popri vykurovaní, izolácii a ohreve vody má kvalita vzduchu čoraz väčší význam pre zdravé a pohodlné bývanie.
Kto plánuje nový domov, alebo by chcel renovovať svoj starý, rozmýšľa najprv nad vhodným vykurovaním. Faktom je, že zdravé vykurovanie a ohrev vody sú pre náš pocit pohody rozhodujúce. Na
čo sa však pri plánovaní často krát zabúda, je kvalita vzduchu, ktorá môže výrazne prispieť k lepšej vnútornej klíme.
Ak je pre vás dôležité zdravie, kondícia a pocit pohody, mali by ste
sa vážne zamyslieť nad vetraním. Okrem klasického vetrania prostredníctvom otvorených okien existujú aj vetracie systémy, ktoré

Plynový kondenzačný kotol je na Slovensku najrozšírenejší v rámci rôznych možností vykurovania. Mimoriadne efektívnym využívaním vzniknutej energie je táto vyspelá technika nielen hospodárna
ale aj ekologická. Solárne zariadenia využívajú teplo zo slnka a tepelné čerpadlá naopak zo zeme, vody alebo vzduchu. Za slnečnú
energiu ani za teplo z okolia nedostanete žiadne faktúry. Cenné
zdroje sa šetria a do životného prostredia sa nedostávajú žiadne
spaliny. V oboch prípadoch však potrebujete vhodný zásobník
vody na vykurovanie alebo ohrievač vody, kam sa dočasne uloží
energia z okolia, pre prípady, keď práve nesvieti slnko.
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majú veľa výhod. Riadené vetranie so špeciálnymi peľovými filtrami
ocenia napríklad alergici. Moderné vetranie znižuje prašnosť v domácnosti a sp olu s prachom likviduje aj v ňom žijúce roztoče, na
ktoré je veľa ľudí alergických. Vetranie však tiež redukuje aj obsah
CO2 vo vzduchu, čím podporuje našu vitalitu a predlžuje schopnosť
sústrediť sa. Aj problematika rôznych zápachov môže pri rozhodovaní o vetracích systémoch zavážiť. Radi varíte? Máte dokonca
otvorenú kuchyňu? Alebo len máte radi veľké oslavy a pozývate si
domov priateľov? Tým, že rýchlo a účinne odvedie zápach von a privedie dovnútra čerstvý, čistý vzduch môže riadené vetranie obytných priestorov výrazne prispieť k zlepšeniu kvality nášho života.

vať širokú škálu našich vysoko kvalitných a výborne hodnotených
produktov ako napríklad plynový kondenzačný kotol FGB, vetrací
systém s rekuperáciou vzduchu CWL-F, decentrálnu vetraciu jednotku CWL-D-70, systém stenového vykurovania gabotherm®, splitové tepelné čerpadlo BWL-1(S) a viaceré iné. Tešíme sa na osobné
stretnutie s vami na veľtrhu AQUATHERM.

Práve v prípade kvalitne zateplenej novostavby neprepúšťajú steny
ani okná nijaké teplo smerom von. Na druhej strane sa dnu nedostane takmer žiadny čerstvý vzduch. To konkrétne znamená, že by
ste mali päť až desaťkrát denne nárazovo vetrať. Strácate tým nielen čas, ale aj energiu, lebo nárazové vetranie odvádza cenné teplo.
Kvalitný vetrací systém vás od tejto činnosti kompletne oslobodí
a čerstvý vzduch z vonkajšieho prostredia sa vďaka rekuperácii
tepla ešte ohreje, prostredníctvom filtrov je vyčistený od peľových
aj prachových častíc. A to všetko pri minimálnej hlučnosti.
Wolf je expert na vnútorné prostredie, preto vieme vždy výborne
poradiť, pripraviť ponuku s riešením na mieru alebo komplexne
zastrešiť všetky požiadavky vašej stavby a rekonštrukcie, od vykurovania až po vetranie.
V termíne od 5. do 8. februára 2019 budeme aj my súčasťou medzinárodného veľtrhu AQUATHERM NITRA 2019. Budeme vystavo-

WOLF Slovenská republika s. r. o.
Galvaniho 7, 82107 Bratislava
www.slovensko.wolf.eu

POZVÁNKA
Pozývame Vás do našej expozície
na výstave AQUATHERM 2019 v Nitre
v termíne 5. 2. - 8. 2. 2019.
Hala F, stánok č. 012.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
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