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Nová krytina
v portfóliu značky
Terran

Synonymum moderného
bývania? Sklo!

Značka Terran rozširuje svoje portfólio o nový produkt. Strešná
krytina Synus je vyrobená z vysokokvalitného farbeného betónu
s dvojnásobnou povrchovou úpravou a bezpochyby zaujme aj svojím
jedinečným vlnitým profilom, ktorý pripomína sínusoidu. Pre svoju
nízku hmotnosť len 3,9 kg/ks je táto strešná krytina ako stvorená
na rekonštrukcie starších rodinných domov, pri ktorých sa
nepočíta s výmenou krovu, no vďaka svojmu elegantnému
tvaru je zaujímavou voľbou aj v prípade novostavieb.
Strešná krytina Synus je mimoriadne trvácna
a pevná – odolá víchrici aj silným mrazom.
www.terran.sk

Obľuba skla ako dizajnového prvku v interiéri stúpa, steny z kaleného
bezpečnostného skla dokonca začínajú nahrádzať klasické murované
priečky. Napríklad u výrobcu J.A.P. Slovakia si môžete vybrať z desiatich
typizovaných modelových riešení, ktoré v sebe rôzne kombinujú sklené
tabule, svetlíky a dvere s otočným, posuvným alebo kyvným otváraním.
A ak by sa vám číra sklenená plocha zdala chladná, okrem tónovaného
či pieskovaného skla si môžete zvoliť aj Grafosklo – sklo s vnútorným
čierno-bielym alebo farebným motívom podľa vlastného výberu.
www.sklenenastena.sk

Kondenzačné kotly
s parametrami budúcnosti
Od septembra 2015 začnú v EÚ platiť prísnejšie požiadavky na vykurovacie kotly, ktorých cieľom je zníženie ich energetickej náročnosti.
Značka Wolf už dnes prináša na náš trh novú generáciu kondenzačných
kotlov s efektívnou technológiou BlueStream®, ktoré sú
úspornejšie a vďaka čistému
spaľovaniu aj šetrnejšie k životnému prostrediu. Charakterizuje ich vysoká technická
úroveň, moderný dizajn a tiež
výnimočná vyklápateľná
spaľovacia komora, ktorá
zjednodušuje údržbu. Nová
regulácia navyše umožňuje
ovládanie celého systému vykurovania, solárnej techniky
a vetrania, a to všetko aj cez
mobilný telefón.
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Exportná komodita
s perspektívou
Slovenské moderné drevostavby sa presadzujú aj
v ostatných európskych krajinách – drevodomy si
získavajú perspektívu zaujímavej exportnej komodity
vyrobenej na Slovensku nadpriemerným zhodnotením
obnoviteľnej slovenskej suroviny – dreva. Dôkazom
sú aj nové kontrakty spoločnosti ForDom, uzatvorené
s rakúskymi a švajčiarskymi investormi. Firma
realizuje viac ako tretinu svojej ročnej produkcie na
zahraničných trhoch. V týchto dňoch napríklad začala
výstavbu nízkoenergetických rodinných drevodomov vo
švajčiarskom meste Schotz.

