
Speciální plasty s vysokou odolností se používají při výrobě prostupových 

střešních tašek. V páru s odvětrávacím komínkem tvoří odvětrávací 

set, který bezpečně odvede vlhkost z kanalizace, digestoře, WC nebo 

koupelny. Výhodou plastových prostupových tašek od fi rmy HPI-CZ je nejen 

vysoká odolnost vůči výkyvům teplot a UV záření, ale také velká nabídka 

tvarů a barev. Můžete je dobře sladit s krytinami pálenými, betonovými, 

vláknocementovými, plastovými, profi lovanými plechovými, břidlicí i šindely. 

Novinkou společnosti HPI-CZ je prostupová taška pro krytinu Tondach Stodo 

12 a Röben Piemont. Více na www.hpi.cz 

Dotační program Nová zelená úsporám 

podporuje nejen výstavbu nebo 

zateplení energeticky úsporných domů, 

ale také instalaci solárního termického 

systému na přípravu teplé vody, 

na kterou lze čerpat až 35 000 Kč. 

Systém je možné efektivně propojit 

s novinkou DZ Dražice: nepřímotopným 

zásobníkem vody OKC NTRR/HP/SOL, 

vhodným právě pro připojení k solárním 

kolektorům nebo k tepelnému čerpadlu. 

Na trh přichází v objemech 400 a 500 

litrů. Zásobník lze doplnit zařízením 

k pomocnému ohřevu vody – elektrickou 

šroubovací topnou jednotkou TJ 6/4” 

nebo elektrickou přírubovou jednotkou 

TPK 150-8/2,2 kW s keramickým topným 

tělesem. Obě jednotky umožňují plynulé 

nastavení teploty v rozmezí 5–74 °C. 

Více informací na www.dzd.cz

PLAST 
NA STŘEŠE 
ODOLÁ MR AZU 
I SLUNCI 

S výhodami topení na plyn se není nutné hlouběji seznamovat. Přesto 

je možné v rámci projektu významně posunout užitnou hodnotu bydlení 

a dopřát si něco víc, než je jen základní řešení vytápění. Zpříjemnit si 

každodenní starosti života, mít možnost jednoduchým způsobem si užít 

pohodu, kterou skýtá pohled do plamenů u krbu, a přitom nemuset shánět 

dřevo, zatěžovat se prachem a popelem. Mít v klidu domova více času 

na své blízké. Společnost Karma Český Brod a.s. má širokou nabídku  

plynových krbů, která vás určitě uspokojí. Díky zabudované regulaci lze, 

na rozdíl od klasických krbů na dřevo, velmi snadno udržovat požadovanou 

teplotu v místnosti.  www.karma-as.cz

NOV Ý NEPŘÍMOTOPNÝ 
ZÁSOBNÍK VODY

TEXT: PETR SAULICH
FOTO: ARCHIV

ZAUJALO NÁS
v okolí domu

MODERNÍ EKOLOGICKÉ 
KRBY Dostatek čerstvého čistého vzduchu a správné klima v místnosti patří 

k základním faktorům ovlivňujícím naše zdraví. Vysoce prodyšné minerální 

omítky Baumit Klima byly vyvinuty s cílem zlepšit vnitřní klima budov. 

Výzkumy ukázaly, že pomáhají udržovat ideální míru vlhkosti v interiéru 

(40–60 %). Obsahují přírodní vápno, které působí jako přirozený regulátor 

vlhkosti. Oproti běžným vnitřním omítkám dokážou pohltit větší množství 

vlhkosti v kratším čase. A následně ji, při snížení vlhkosti vzduchu, naopak 

pomalu a rovnoměrně uvolňují zpět do interiéru. Díky obsahu vápna 

a vysoké hodnotě pH (12–13) má omítka také fungicidní a antibakteriální 

vlastnosti a její antistatický povrch zabraňuje usazování jemných 

prachových částic. Tím přispívá ke zdravému, čistému a příjemnému 

prostředí ve vašem bytě či domě. www.baumit.cz

KVALITA VNITŘNÍHO 
VZDUCHU JE KLÍČOVÁ!
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