		 DOPŘEJTE SI KOMFORT
		
PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ ZNAČKY
GIACOMINI SE ZÁRUKOU 25 LET
Úspora energií
Podlahové vytápění značky GIACOMINI umožňuje
v místnostech udržovat teplotu nižší o 2 až 3 °C než
u konvekčního způsobu vytápění, při stejném pocitu
tepelné pohody. To přináší úsporu dodané energie.
(snížení teploty o 1 °C = úspora cca 6 % )

MODERNÍ SYSTÉM PODLAHOVÉHO
VYTÁPĚNÍ SE ZÁRUKOU 25 LET

Podlahové vytápění využívá vodu o teplotě mezi
30 °C až 40 °C. Proto je vhodné použít nízkoteplotní
zdroje tepla jako jsou tepelná čerpadla a kondenzační
kotle. Celkem tak lze ušetřit 12 až 18 % energie oproti
vytápění radiátory.
Orientační cena za m2: 525 Kč bez DPH
Obsahuje: R979 H32, Pex-b 16x2, dilatační pás

SYSTÉM URČENÝ DO PROSTOR
S POŽADAVKEM NA NÍZKOU ZÁTĚŽ PODLAH

Zdravější prostředí a tepelná pohoda
Pro vytápění se využívá velká plocha o nízké teplotě.
Díky tomu se redukuje nepříznivé působení tepelné
asymetrie (velký rozdíl teplot různých povrchů v
místnosti). Povrchy stěn se ohřívají rovnoměrně a
nevznikají plísně.
Podlahovým vytápěním zajistíme rovnoměrný ohřev
všech povrchů, čímž snížíme proudění vzduchu s
prachem a bakteriemi, průvan nebo hromadění tepla
u stropu, k čemuž dochází při vytápění radiátory.

Orientační cena za m2: 935 Kč bez DPH
Obsahuje: R883-1, R884, Pex-Al-Pex 16x2, dilat. pás

SYSTÉM URČENÝ PRO REKONSTRUKCE
STAVEBNÍ VÝŠKA OD 25 mm

Topení i chlazení
V létě lze podlahový systém efektivně využít
k ochlazení prostředí namísto klimatizace.
Garance na čtvrt století
Společnost GIACOMINI CZECH s.r.o. nabízí
prodlouženou záruku 25 let k systémům
podlahového vytápění na komponenty, které jsou
zality v topné desce.
Záruku lze získat pouze od montážní firmy, která byla
námi proškolená a má aktuální certifikát pro montáž
systémů značky GIACOMINI.

Pro více informací navštivte prosím webové stránky
Orientační cena za m2: 580 Kč bez DPH
Obsahuje: R979S, Pex-Al-Pex 16x2, dilatační pás

KONTAKTUJTE NÁS
Rádi zodpovíme Vaše dotazy které, můžete vznést na profilové
stránce na Facebooku nebo na email info@giacomini.cz
Také můžete přímo kontaktovat naše obchodní zástupce.
/www.giacomini.cz

Veškeré kontakty najdete na webu www.giacomini.cz

