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Podlahové vykurovanie Giacomini
s 25-ročnou zárukou
Kúrenie v zime a chladenie
v lete jedným systémom

MIRAD INFO

4

Idete stavať alebo prerábať
dom/byt a rozmýšľate nad
typom vykurovania?
Chcete minimalizovať náklady na vykurovanie?
V posledných rokoch sa stále viac do popredia dostáva podlahové vykurovanie, ktoré vytláča tradičné radiátorové systémy. Ide
o nízkoteplotný vykurovací systém, ktorého
výhody sú: energeticky úsporná prevádzka,
zabudovanie v podlahe bez rušivých vplyvov v interiéri alebo rovnomerné šírenie
tepla do celého priestoru. Okrem toho má
pozitívny vplyv na zdravie, pretože nevíri
vzduch a neznečisťuje ovzdušie prachom,
ktorý býva pôvodcom viacerých alergií.
Načo si treba dať pozor?
Podlahové vykurovanie je zabudovaný
systém, a preto si vyžaduje zvýšenú pozornosť už v štádiu projektovania. Aby splnil
všetky požiadavky budúceho užívateľa
a aby bol v súlade s hygienickými normami,
je dôležité konzultovať jeho návrh s odborníkom. Je viacero aspektov, ktoré ovplyvňujú jeho správne fungovanie. Realizácia
podlahového vykurovania je veľmi dôležitá
a náš trh je plný inštalačných firiem, avšak
nie všetky sú kompetentné zrealizovať ho
správne. Potvrdzujú to naše dlhoročné skúsenosti. Treba si uvedomiť, že podlahové
systémy nie sú radiátory, ktoré môžete kedykoľvek vymeniť. Prevenciou problémov
v budúcnosti je vyžadovať od inštalačných
firiem preukazovanie odbornej spôsobilosti
- certifikát.
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Páčilo by sa Vám mať podlahové vykurovanie Giacomini s 25 ročnou zárukou?
Značka Giacomini je na slovenskom trhu
už vyše 21 rokov a patrí medzi TOP značky,
ktoré ponúkajú veľmi kvalitné podlahové
vykurovanie. Ponuka podlahového vykurovania s 25-ročnou zárukou sa stala jedinečnou na slovenskom trhu. Viac ako 21 rokov
skúseností sú garantom kvalitných služieb,
kvalifikovaného technického poradenstva
a dodávky vysoko spoľahlivého systému. Je
to dostatočný dôvod investovať do systému
Giacomini?

6. ESTETICKÁ STRÁNKA - podlahové vykurovanie je zabudované v podlahe a tým
nenarúša celkový dojem z celkového priestoru.
7. DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ – vďaka nižším
prevádzkovým teplotám je životnosť podlahového vykurovania niekoľko násobne vyššia v porovnaní s klasickým radiátorovým
systémom.
8. ELIMINUJE POCIT CHLADU
9. JEDEN SYSTÉM NA VYKUROVANIE AJ
CHLADENIE – možnosť využiť jeden systém
na chladenie v lete a vykurovanie v zime.

„9 výhod“ pre podlahové vykurovanie:
1. TEPELNÁ POHODA – vyžarované teplo
je viacnásobne príjemnejšie ako teplo pri
klasickom kúrení – radiátory alebo iné vykurovacie telesá. Zároveň je menej náročné na
údržbu a čistenie.
2. ELIMINUJE CHLAD OD PODLAHY –
podlahové vykurovanie sála rovnomerne
do celej miestnosti
3. ZDRAVŠIE PROSTREDIE - NIŽŠIA
PRAŠNOSŤ – zabraňuje zvýšenému pohybu prachu a jeho ukladaniu. Veľká výhoda
hlavne pre alergikov na prach.
4. LEPŠIE DÝCHANIE – šetrí pľúca a priedušky
5. ÚSPORA – vďaka použitým veľkoplošným sálavým vykurovacím systémov je možné udržať v miestnosti nižšiu teplotu o 2 – 3 °C
oproti klasickému vykurovaniu pomocou radiátorov. V konečnom dôsledku to prispeje
k ušetreniu až do 20% dodanej energie na
vykurovanie za rok.
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Prečo práve Giacomini Slovakia?
1. Sme na trhu vyše 21 rokov
s dlhoročnými skúsenosťami.
2. Patríme medzi TOP značky, ktoré
ponúkajú veľmi kvalitné podlahové
vykurovanie.
3. Ponúkame Vám:
• TECHNICKÝ NÁVRH PODLAHOVÉHO
VYKUROVANIA
• PORADENSTVO
• ODBORNÚ REALIZÁCIU
• STAVEBNÝ DOZOR
• KONTAKTY NA NAMI VYŠKOLENÝCH
INŠTALATÉROV VO VAŠOM REGIÓNE
• PODLAHOVÉ VYKUROVANIE
S 25-ROČNOU ZÁRUKOU
www.giacomini.sk
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