WOLF – expert na vnútorné
prostredie

reklamný text: WOLF

Plánujete v blízkej budúcnosti projektovať, stavať alebo
rekonštruovať? WOLF je partner, ktorý vždy pevne stojí
po vašom boku! Ponúkame kvalitné nemecké produkty
pre oblasti vykurovania a vetrania, ktorým veríme tak
veľmi, že na nich poskytujeme až 5-ročnú záruku!
Portfólio WOLF je veľmi široké, pre
to pripravujeme každému zákazníkovi
komplexné riešenie na mieru podľa
jeho potrieb.
Stále intenzívnejšie vnímame potrebu
ľudí mať vždy čerstvý, zdravý vzdu
ch a optimálne vetranie. Pre vetracie
systémy WOLF nie je problém zabez
pečiť svieži vzduch u vás doma, v prá
ci alebo v akejkoľvek inej budove.
Vetranie otváraním okien spôsobuje
veľký únik tepla a zvyšuje hlučnosť
a prašnosť vo vnútorných priestoroch.
S vetracími systémami s rekuperáciou
vzduchu WOLF, či už centrálnymi
alebo necentrálnymi, získate viacero
výhod. Priebežná výmena vzduchu
zabraňuje vzniku plesní, odstraňuje
rôzne zápachy, filtruje prach a peľo
vé častice a ušetrí až 20 % nákladov
na energie! Vetracie jednotky WOLF
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CWL Excellence alebo WOLF CWL
T/F majú vysokú mieru rekuperácie
tepla (až 93 %), výkon od 50 do 400
m3/h a navyše poskytujú možnosť
napojenia snímačov vlhkosti vzduchu
a CO2 , čím zabezpečujú dokonalú vý
menu vzduchu v akomkoľvek priesto
re a prispievajú k zlepšeniu vašej
koncentrácie a kondície. Pri výbere
vhodného zariadenia WOLF vám po
skytneme komplexný návrh vetrania
a odborné poradenstvo.
V máji a v júni organizujeme sériu od
borných seminárov pre projektantov
a architektov v piatich slovenských
mestách (B. Bystrica, Prešov, Žilina,
Trenčín a Bratislava), kde by sme radi
predstavili, ako je WOLF priprave
ný na nové trendy a legislatívu, a tiež
ukázali modelové inštalácie, ktoré
sme realizovali.

Detailné produktové a technické in
formácie nájdete na našej web stránke
www.slovensko.wolf.eu alebo na sociál
nych sieťach Facebook a Instagram.
Wolf Slovenská republika pôsobí
na slovenskom trhu už od roku 1991.
Znalosť lokálnych podmienok sme

skĺbili s kompetenciami značky WOLF
a v roku 2013 sa pôvodná slovenská
spoločnosť KKH premenovala na Wolf
Slovenská republika, s. r. o.
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