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Tepelná pohoda a úspora energie
Přicházíme k Vám s
nabídkou vybraných
produktů, které šetří
Váš čas, peníze a
vytváří tepelnou
pohodu
Jako první Vám p ř edstavíme
jedinečné tepelné čerpadlo
“ Z U B A DA N. ” Te p e l n á
čerpadla už dávno nejsou
žádnou novinkou. Patří stejně
jako elektrické nebo plynové
kotle ke standardům zdrojů pro vytapění
v rodinných domech, penzionech
a
budovách. Rádi bychom Vám v krátkosti
představili revoluční tepelné čerpado
japonské společnsoti Mitsubishi Electric
s označením “ZUBADAN”. Je to jedinné
tepelné čerpadlo vzduch/voda, které je
schopno topit a ohřívat teplou vodu
b ě hem celého ro č ního období bez
potřeby jiného zdroje tepla. Jeho provozní
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rozsah je od -25°C do +35°C. Při teplotě
-15°C má 100% výkon a je schopno
rychle oh ř át
vodu na teplotu
+55°C. Toto
vše je možné
díky invertorové
technologii,
i n ovova n é mu
kompresoru typu Scroll s p ř ímým
vstřikováním chladiva a bypassem. Dále
se “ZUBADAN” m ů že pochlubit
vysokým topným faktorem (COP) až
4,40 při podmínkách A7/W35 dle EN
14511.
Klimatizace jsou už dnes
absolutním standardem Setkáme se
s nimi úpln ě všude. V nákupních
st ř ediscích, hotelích, kancelá ř ských
budovách, restauracích. Dnes už patří ke
běžným vybavením v nově stavěných
rodinných domech a bytech. Naše
společnost se zaměřuje především na
instalaci menších klimatizačních systémů

pro rodinné domy, byty a kancelářské
budovy.
Pro koho jsou klimatizace vlastně
určeny? Především pro ty, co si doma
v parném létě chtějí odpočnout a dobře
se vyspat, pěkně v chládku. Pro ty, co
nemohou mít z důvodu hluku a prachu
z venku otevřená okna. Taky pro toho,
kdo si chce v přechodném období jara
a podzimu rychle a levně zatopit.
P ř edokenní rolety jsou
významným pomocníkem pro zajištění
pohodlí, snížení nákladů na vytápění,
snížení hluku z venčí a zajištění bezpečí.
Jsou vhodné zejména pro toho, kdo chce
spát v tichu a ve tmě, kdo se chce cítit
doma v bezpečí, kdo chce ušetřit až 30%
nákladů na topení a kdo chce trochu toho
komfortu třeba v podobě automatického
zatažení nebo vytažení dle programu.
Marek Truneček, BEARS s.r.o.
více informací na:

Dodávka a instalce na klíč
Od projektu, přes dodávku, odbornou instalaci
až po záruční a pozáruční servis a péči
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