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Načo si treba dať pozor?
Podlahové vykurovanie je zabu-

dovaný systém, a preto si vyžaduje 
zvýšenú pozornosť už v štádiu projek-
tovania. Aby splnil všetky požiadavky 
budúceho používateľa a aby sa nestal 
zdravotne nevhodný, je dôležité kon-
zultovať jeho návrh s odborníkom. Je 
viacero aspektov, ktoré ovplyvňujú jeho 
správne fungovanie. Realizácia podla-
hového vykurovania je veľmi dôležitá 
a náš trh je plný inštalačných firiem, 
avšak nie všetky sú kompetentné zrea-
lizovať ho správne. Potvrdzujú to naše 
dlhoročné skúsenosti. Treba si uvedo-
miť, že podlahové systémy nie sú radiá-
tory, ktoré môžete kedykoľvek vymeniť. 
Prevenciou problémov v budúcnosti je 
vyžadovať od inštalačných firiem pre-

Nie sme len obchodnou firmou. 
Nadácia Giacomini tento rok pomohla 
už dvom chlapcom, ku ktorým 
osud nebol až taký dobrý. Malému 
Davidkovi, ktorý sa narodil predčasne 
a trpí viacerými závažnými zdravotnými 
komplikáciami, sme prispeli na rehabili-
tačné cvičenia, ktoré musí podstupovať 
každý mesiac. Staršiemu Andrejovi, 
ktorého nehoda pripútala na vozík, sme 
pomohli finančnou čiastkou na liečenie 
v Piešťanoch, ktoré lekári odporúčajú 
absolvovať aspoň raz mesačne.

MY už pomáhame.  
Pridajte sa aj VY!

„V mene svojho syna Andreja a aj 
v mene svojom, sa Vám chcem za pre-
javenú účasť, pochopenie a pomoc 

veľmi pekne poďakovať. Veľmi si ceníme 
Váš záujem o náš problém. Vo Vašej 
nadácii sú dobrí ľudia, prosím poďa-
kujte v našom mene všetkým, ktorí 
sa na rozhodnutí pomôcť nám podie-
ľajú. Podľa vyjadrení neurológov sme 
len na začiatku ťažkej a dlhej cesty. 
No všetci veríme, že aj s pomocou 
takých dobrých ľudí ako sú vo Vašej 
nadácii sa nám to podarí a môj syn 
bude žiť dôstojný a normálny život.

Ďakujem, s pozdravom otec Andreja“

Ťažká situácia Andreja, ktorý pár dní 
pred nástupom do tretieho ročníka 
na vysokej škole nešťastne spadol 
na kúpalisku a ochrnul na horné aj 
dolné končatiny nás veľmi zasiahla, 
a preto sme dlho neváhali pomôcť mu. 
Bohužiaľ liečba, ktorá by zlepšila jeho 
zdravotný stav je veľmi drahá a pois-
ťovňa ju neprepláca (tak ako u väčšiny 
tých, ktorí nás kontaktujú s prosbou 
o pomoc).

Nadácia Giacomini je nezisková 
organizácia založená za účelom 
pomoci zdravotne postihnutým deťom 
a sociálne slabším rodinám. 

Prispieť na konto nadácie môžete 
aj Vy:

 ô  zakúpením výrobkov značky Giacomini 
 ô priamym vkladom na účet 
E-mail: nadacia@giacomini.sk
Číslo účtu:  SK 90 0200 0000 0032 

4609 9059

Nachádzate sa v štádiu 
rozhodovania, ktorý typ 
vykurovania uprednostniť?

V posledných rokoch sa stále viac 
do popredia dostáva podlahové vykuro-
vanie, ktoré vytláča tradičné radiátorové 
systémy. Ide o nízkoteplotný vykurovací 
systém, ktorého výhody sú: energe-
ticky úsporná prevádzka, zabudovanie 
v podlahe bez rušivých vplyvov v inte-
riéri 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.

ukazovanie odbornej spôsobilosti – cer-
tifikát.

Páčilo by sa vám mať 
podlahové vykurovanie 
Giacomini s 25-ročnou 
zárukou?

Značka Giacomini je na slovenskom 
trhu už 20 rokov a patrí medzi TOP 
značky, ktoré ponúkajú veľmi kvalitné 
podlahové vykurovanie. Ponuka podla-
hového vykurovania s 25-ročnou záru-
kou sa stala jedinečnou na slovenskom 
trhu. 20 rokov skúseností sú garantom 
kvalitných služieb, kvalifikovaného 
technického poradenstva a dodávky 
vysoko spoľahlivého systému. Je to 
dostatočný dôvod investovať do sys-
tému Giacomini? 

Ako získať 25-ročnú záruku?
1.  Mať nainštalovaný systém podla-

hového vykurovania z komponen-
tov Giacomini (systémová doska 

Podlahové vykurovanie 
GIACOMINI s 25-ročnou zárukou

R979N, Al/PERT rúrka R977 alebo 
PERT R978, dilatačný pás K369 
s fóliou, kompletný rozdeľovač 
so skrinkou).

2.  Podlahové vykurovanie inštalovala 
firma s platným certifikátom „Maj-
ster Giacomini“.

3.  Stiahnuť zo stránky 
www.giacomini.sk a vyplniť podľa 
pokynov „Záručnú listinu pre plošné 
vykurovanie a chladenie“, ktorú 
je potrebné zaslať aj s prílohami 
na adresu:  
Giacomini Slovakia, s. r. o. 
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina

Nemáte realizačný projekt 
na podlahové vykurovanie?

Nevadí, my Vám ho vypracujeme. 
Stačí ak nám pošlete vyplnené tlačivo 
„Podklady pre projekt“, ktoré si stiah-
nete z našej stránky www.giacomini.sk 
spolu s pôdorysom podlažia na e-mail 
adresu: info@giacomini.sk. 




