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Vodou riediteľné tónovacie moridlo na 
drevo s perleťou na báze prírodných olejov 
a názvom Valtti Arctic je novinkou od 
spoločnosti Tikkurila. Desať odtieňov 
harmonizujúcich s prírodou je pozoruhodných tým, že na povrchu dreva vytvoria 
dojem jemnej trblietavej námrazy. Moridlo Valtti Arctic je určené na vonkajšie drevené 
povrchy, ktoré chráni pred nepriaznivým vplyvom vlhkosti a zmien počasia. Je vhodné 
na opracované aj neopracované, impregnované alebo tepelne upravované drevo, výborne 
sa hodí na úpravu vonkajších drevených stien, plotov či záhradného nábytku. Nanáša 
sa štetcom a jeho výdatnosť je 4 až 8 m2/l.  Vzorkovníky sú k dispozícii u distribútorov 
výrobkov značky Tikkurila.
Viac informácií nájdete na www.tikkurila.sk.

 Vyrovná sa solarifikácia plynofikácii?
Všetci vieme, že slnečné kolektory sú ekologicky prijateľnou alternatívu k fosílnym palivám. Na túto skutočnosť je zameraný aj projekt 
solarifikácie miest a obcí na Slovensku, ktorý sa začína v apríli tohto roka a má byť príspevkom k plneniu cieľov programu vyššieho 
využitia biomasy a slnečnej energie ministerstva hospodárstva. Podľa predbežných informácií prinesie projekt majiteľom rodinných 
domov kvalitné solárne zostavy za výhodnú cenu a výhody solárnych systémov budú môcť využiť aj vlastníci bytov v bytových domoch 
či rekreačné zariadenia. Všetci účastníci projektu solarifikácie získajú extra dotáciu vo výške až 70 €/m2 a rodinné a bytové domy 
majú navyše možnosť čerpať aj štátnu dotáciu vo výške až 200 €/ m2 z  uvedeného programu MH SR.
Prvoradým cieľom projektu je zníženie produkcie skleníkových plynov použitím solárnych systémov na ohrev vody a  podporu 
vykurovania, a to minimálne o 100 ton/1 rok, ako aj zníženie závislosti SR od dodávok plynu zo zahraničia. Ďalšími cieľmi sú 
zvýšenie informovanosti obyvateľstva o solárnych systémoch a o ich výhodách oproti konvenčným spôsobom ohrevu vody so zreteľom 
na ochranu životného prostredia a na zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti solárnych systémov pre domácnosti a poskytnutie 
poradenstva a pomoci pri žiadaní štátnej dotácie na slnečné kolektory.
Viac informácií o projekte nájdete na www.solarifikacia.sk a v informačných materiáloch na obecných a mestských úradoch.

Kompaktnú solárnu zostavu Helioset možno nainštalovať 
aj do menších priestorov. Skladá sa zo solárneho zásobníka 
s ovládacou jednotkou a z dvoch solárnych kolektorov. 
Prednosťou zostavy je rýchla inštalácia a ľahká manipulácia 
s kolektormi na streche vďaka ich nižšej hmotnosti, a tiež 
nízke servisné náklady, ktoré zaručuje moderná výrobná 
technológia. Beztlakový systém Drainback účinne chráni 
kolektory proti mrazu aj proti prehriatiu.

Nový hráč v oblasti 
solárnej techniky
Vo februári bola Nitra opäť dejiskom 
medzinárodného veľtrhu Aquatherm. 
Medzi vystavovateľmi z oblasti kúrenárstva, 
plynárenstva, klimatizačnej a ekologickej 
techniky nechýbala ani slovenská jednotka 
v predaji kondenzačných kotlov, značka 
Protherm. V roku 2010 uvedie Protherm 
na trh päť noviniek, ktoré užívateľom 
umožnia jednoduchú prípravu teplej 
vody, úsporu energie a zároveň šetrný 
prístup k životnému prostrediu. Okrem 
inovácií v tradičných oblastiach plynových, 
kondenzačných a elektrických kotlov 
prichádza Protherm v tomto roku na trh 
aj s novinkou z oblasti solárnej techniky 
– solárnou zostavou Helioset.
Viac na www.protherm.sk

Drevo so severským pôvabom

Dvere k otvorenej architektúre
Spájanie interiéru s exteriérom patrí 
medzi aktuálne trendy. S princípmi 
otvorenej architektúry ladia aj zasklenia 
so zdvíhavo-posuvnými systémami, ktoré 
dokonale presvetlia interiér denným 
svetlom, a okrem 
úžitkových vlastností 
sú aj zaujímavým 
štýlotvorným prvkom. 
Nové zdvíhavo-
posuvné dvere 
Inoutic Prestige HST 
76 od spoločnosti 
Deceuninck ponúkajú 
vynikajúce 
tepelnoizolačné 
parametre (robustný 
štvorkomorový 
rám má koeficient 
koeficient prechodu tepla 
Uf = 1,3 W/m2 . K), aj širokú 

farebnú škálu. Silná oceľová výstuž 
zaisťuje stabilitu rámu, ktorý v prípade 
nadštandardných rozmerov možno ešte 
dodatočne vystužiť. Vďaka konštrukcii 
zdvíhavo-posuvného mechanizmu je 

manipulácia s dverami 
jednoduchá a bezpečná 
– na otvorenie netreba 
vyvinúť veľkú silu, 
plynulý pohyb a tiché 
dovretie zaisťuje kefové 
a gumové tesnenie. 
Bezbariérový prah 
umožňuje pohodlný 
prechod na terasu, 
balkón či do 
záhrady.

Ďalšie informácie 
nájdete na  
www.okno-centrum.sk
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