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Zeptali jsme se

Jaká fasádní omítka 
Je ta neJlepší?
S touto otázkou se setkáváme 
poměrně často a není tak 
jednoduché na ni jednoznačně 
odpovědět. Záleží totiž vždy 
nejen na zvoleném zateplovacím 
systému, ale také na okolním 
prostředí, které může volbu 
nejvhodnější omítky ovlivnit. 
V České republice jsou trendem 
omítky silikonové, jejich prodej 
představuje podíl cca ⅔ 
z celkových ročních prodejů. 
Nelze však jednoznačně prohlásit, 
že nejlepší omítkou je omítka 
silikonová, protože v určitých 
situacích bude za jinými 
omítkami zaostávat. Budeme-li 
například požadovat nejlepší 
paropropustnost, nebo naopak 
vysoce intenzivní odstíny na 
fasádě, se silikonovou omítkou 
si nevystačíme. Pro výběr té 
nejlepší možné omítky je potřeba 
si nejdříve definovat všechny 
potřebné parametry a následně 
vybírat například z prémiové 
řady omítek Baumit, kde jsou 
zastoupeny omítky silikonové, 
silikátové i akrylátové a dokážou 
pokrýt celou šíři požadavků 
zákazníka i okolního prostředí.

www.baumit.cz

RekonstRuuJeme koupelnu 
a chceme investovat do 
opRavdu dobRé toalety, 
kteRá se snadno čistí 
a zaJišťuJe snadnou hygienu 
i pRo uživatele. Jakou 
toaletu byste dopoRučili?
Naše nejlepší toaleta s integrovanou sprchou 
se pyšní řadou inteligentních funkcí. 
Geberit AquaClean Mera vyniká vysoce 
kvalitními materiály, měkkými liniemi 
a plynulými přechody. Se všemi přípojkami 
vody a elektřiny skrytými uvnitř vypadá 
Geberit AquaClean Mera na první pohled 
nenápadně. Pozornost naopak přitáhne 
noční podsvícení, které se aktivuje čidlem 
reagujícím na přiblížení. Také toaletní víko 
se otevře automaticky, takže není třeba se 
ho dotýkat. Stejné čidlo začne ihned při 
příchodu uživatele ohřívat ergonomicky 
tvarované sedátko. Tiché, automaticky 
aktivované odsávání zápachu využívá 
keramický voštinový filtr k odstranění 
nepříjemného zápachu přímo v místě jeho 
vzniku. Všechny tyto funkce v nečinnosti 
neodebírají prakticky žádnou elektřinu. 
Dále přichází Geberit AquaClean Mera 
s patentovanou technologií sprchování 
WhirlSpray se dvěma tryskami, které zajišťují 
cílené a důkladné očištění díky pulzujícímu 
proudu vody ohřáté na tělesnou teplotu. 
Samostatná dámská sprcha nabízí funkci 
obzvlášť jemného sprchovacího proudu. 

www.geberit.cz

Jaké Jsou výhody 
podlahového teplovodního 
systému vytápění?
Podlahové topení je pro člověka velice 
příjemné a komfortní, protože se jedná 
o sálavý způsob vytápění, pro který je typická 
nízká povrchová teplota a rovnoměrné 
rozložení teplot v místnosti. Teplovodní 
systém má jednu zásadní výhodu – můžete 
jej připojit k jakémukoliv zdroji tepla. To 
znamená k plynovému kondenzačnímu kotli, 
tepelnému čerpadlu, solárnímu systému 
a samozřejmě i k elektrickému kotli. Protože 
systém pracuje s daleko nižšími teplotami 
topné vody – 30 až 40 °C, s inteligentní 
regulací může dosáhnout značných úspor. 
Další velmi důležitou výhodou je, že 
systém můžete využít nejen k vytápění, 
ale i k chlazení. Navíc, u teplovodního 
podlahového vytápění nemusí lidé, kteří 
jsou citliví na vliv elektromagnetického 
pole, nic takového řešit, protože žádné 
takové tam není. Doporučujeme volit vždy 
jen kvalitní a bezpečný systému (například 
RAUTHERM) a poradit se s odborníkem 
o způsobu pokládky.  

www.rehau.cz
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