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Chcete znížiť svoje výdavky? 
Ušetriť peniaze? 
Peletkové kotly značky 
ARCA sú pre Vás tie pravé. 
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Vinutá skruž z minerálnej vlny s povr-
chovou úpravou na potrubné systémy 
HVAC (vykurovanie, vetranie, klimati-
zácia)

Výhody:
. homogénne vlastnosti v celom 
 priereze

. lepšia izolačná vlastnosť pri 
 vysokých teplotách

. požiarne bezpečná izolácia

. ľahká  manipulácia a jednoduchá    
 inštalácia

. aktívny hliníkový vzhľad

Izolácia 
potrubia

Držíme 
na sklade!

TRANS 7 CREAM

Toto transparentné lepidlo na 
mokré povrchy sa dá použiť aj ako 
tmel. 

Ideálne je napríklad pre údržbá-
rov,   ktorí často prichádzajú k poru-
chám spôsobených prasknutým sifó-
nom. Zatekajúce miesto stačí aj bez 
demontáže zatrieť lepidlom TRANS 
7 CREAM.   

. unikátna schopnosť lepenia

. možnosť použiť na suchý aj mokrý 
povrch, lepí aj pod vodou

. neobsahuje rozpúšťadlá 
ani zmäkčovadlá, je bez zápachu

. po aplikácii sa nezmršťuje, zostáva
 pružné

. odolné proti chemickým látkam

. vysoká pevnosť spojov – 220 N/cm2

. odolné voči UV žiareniu, vode, 
mikroorganizmom

. jednoduchá aplikácia a tvarovanie

Transparentné lepidlo 
na mokrý povrch

Peletkový kotol Granola Automatica 
značky ARCA je patentovanou novinkou 
na trhu v oblasti vykurovania a je určený na 
spaľovanie drevených peliet. Automatická 
prevádzka a funkcie kotla v  spojení s  tech-
nológiou riešenia zapaľovania a  systémom 
spaľovania robia tieto kotle jedinečnými 
a  sú chránené Európskym patentom. Ich 
výhradným distribútorom na Slovensku je 
spoločnosť Giacomini Slovakia, s.r.o..

Odlišnosť od štandardných kotlov je 
hlavne v technológii podtlakového ho-
renia. Ohnisko spolu s  prieduchmi dymu 
pracujú v podtlaku, ktorý zaisťuje ventilátor 
pre odsávanie spalín. Toto spojenie zaručuje 
bezpečnejšiu prevádzku kotla v prípade úni-
ku dymu a plameňa.

Riadiaca jednotka kotla je schopná kon- 
trolovať a  riadiť aj doplnkové prvky ako sú 
inštalácie s akumulačnou nádobou, solárne 
systémy alebo výrobu TÚV. 

Výhody kotlov ARCA:
. účinnosť viac ako 93%
. kvalitné spaľovanie podtlakovým horením
. výborný a spoľahlivý šnekový dopravník
. izolácia 80 mm – min. ochladzovanie 
 tepla v kľudovom režime

. sonda na kontrolu teploty spalín

. záruka až 3 roky

. technické poradenstvo

. servis

. nízka náročnosť na používané palivo 
 (príprava, skladovanie)

. nízke množstvo spalín - ochrana 
 životného prostredia

. nízka spotreba elektrickej energie

. jednoduchá údržba (raz za 14 dní)  

. komfort – dopĺňanie peliet v závislosti 
 od veľkosti zásobníka – raz za niekoľko 
 dní ... až raz za rok

Máte záujem vidieť praktické zapojenie pe-
letkových kotlov? Ak áno, neváhajte a infor-
mujte sa na tel. č.: 041/7645 223 alebo na 

www.arcakotle.sk .

Kotly ARCA 
šetria energie 
a životné prostredie

ARCA

Technológie pre váš komfort a životné prostredie


