
Salón drevostavieb 
2015 pozýva
Všetkým, ktorí snívajú o novom dome z dreva, ale aj tým, ktorí 
sa chcú iba pokochať nápadmi invenčných architektov, je určená 
pozvánka na medzinárodnú výstavu Salón drevostavieb 2015. Pre-
hliadku, na ktorej sa predstaví spolu 45 originálnych drevostavieb 
z Čiech, Slovenska, Maďarska, Poľska, Rakúska a Nórska, si môžete 
pozrieť v marci na výstave Nábytok a bývanie 2015 v Nitre (10. 
– 15. 3., pavilón M3, výstavisko Agrokomplex) alebo na staveb-
nom veľtrhu CONECO 2015 v Bratislave (25. – 28. 3., hala B2 na 
výstavisku Incheba Expo). Bude sa na čo pozerať!

Zasklenie  
presne na mieru
Spoločnosť Almon priniesla na náš trh nemecký posuvný 
systém Multiraum vhodný na zasklenie terasy či zimnej 
záhrady. Hlavnou výhodou subtílneho, ale odolného 
hliníkového systému s výplňou z izolačného dvojskla je 
možnosť členenia na dve až osem posuvných častí, ktorých 
rozmery sa vždy prispôsobujú na mieru. Multiraum sa dá 
uzamknúť kľúčom alebo závlačkou, doplniť o držadlo, sieťku 
proti hmyzu či vetraciu mriežku. Spodný profil možno uložiť 
na existujúcu podlahu alebo zapustiť do novej podlahy. 
V ponuke sú rôzne farebné vyhotovenia, ako aj sklenené 
zastrešenie terasy spolu s tienením.
www.almon.sk 

Zakúrte si peletami 
Peletové kachle PALERMO 
Aqua sú unikátne tým, že 
nepotrebujú pripojenie na 
elektrickú sieť. Kachle sú 
vybavené teplovodným 
výmenníkom a môžu byť 
primárnym zdrojom tepla 
v domoch s ústredným 
kúrením, ale aj záložným 
zdrojom v prípade 
výpadku elektrickej 
energie. K výhodám patrí 
jednoduchá regulácia 
prívodu primárneho 
a sekundárneho vzduchu 
pomocou ťahadla vedľa 
prikladacích dvierok či 
terciálny prívod vzduchu 
pre dokonalé spaľovanie 
a vysokú účinnosť. Kachle 
majú zásobník na 36 kg 
peliet a bez prikladania 
môžu kúriť minimálne 18 
hodín. Uvádzacia cena 1 
199 €. 
www.thorma.sk

Prvé exteriérové rolety 
s výhľadom
Novinkou v ponuke spoločnosti K-system sú energeticky úsporné 
hliníkové exteriérové rolety s lamelami značky JalouRoll®, ktoré v sebe 
spájajú funkciu rolety a žalúzie. (JalouRoll® je registrovaná ochranná 
známka nemeckej spoločnosti ALUKON KG.) Vďaka dômyselnému 
mechanizmu rolety sa lamely JalouRoll® pri vyťahovaní smerom hore 
mechanicky otvoria. Cez vzniknuté otvory tak môže prenikať nielen 
denné svetlo, ale aj vzduch. Tento typ exteriérových roliet sa dodáva 
taktiež s integrovanou sieťkou proti hmyzu. 
Viac na www.kvalitnetienenie.sk
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