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Důmyslné topení 

Elektrická topná tyč PMH-HT1 nabízí 
důmyslné skryté připojení v podobě přímého 
napojení elektrického kabelu vyvedeného ze 
zdi. Elektrické topné těleso s termostatem 

reaguje na teplotu media v radiátoru, regulace 
teploty 30–60 °C . Má dvoustupňovou ochranu 
proti přehřátí a funkci proti zamrznutí tekutiny 
ANTIFREEZE. Vyznačuje se nízkou spotřebou 

energie během provozu díky pokročilé 
elektronice. K dostání v provedení chrom, 

bílá, metalická stříbrná (nerez efekt) a černá.
www.pmh-co.eu

Klenot vaší fasády
Baumit MosaikTop je více než dokonalá 
ochrana soklové části fasády. Tato estetická 
mozaiková omítka s barevnými kamínky 
je nyní k dispozici ve dvou kolekcích: 
základní řada Mosaik Essential Line se 
skládá z dvaceti dvou nejoblíbenějších 
odstínů, řada Mosaik Natural Line, 
novinka roku 2020, obsahuje osm 
kombinací barevných kamínků s vločkami 
slídy a nabízí jedinečný přírodní 
a autentický vzhled kamene. Poznejte je 
všechny a vyberte si, která se Vám líbí. 
Baumit MosaikTop dodává fasádám 
vysokou kvalitu a vylepší Váš dům 
individuálním designovým prvkem. 
www.baumit.cz

KRboVé VložKy 
Do PAsIVNíCH 
A NíZKoENERgETICKýCH 
DoMů 
Tento styl bydlení je čím dál víc 
oblíbenější. Vysoká těsnost a nižší 
tepelné ztráty nízkoenergetických 
rodinných domů jsou dnes již standardem. 
Pro tyto stavby český výrobce RoMoToP 
vyvinul krbová kamna a krbové vložky 
takové konstrukce, která i při sníženém 
tepelném výkonu napomáhá dosáhnout 
vysoké účinnosti s nízkými náklady na 
provoz. Efektivitu vytápění lze navíc 
umocnit využitím speciálních přídavných 
akumulačních sad Romotop Mammoth 
usazených přímo na horní, boční i zadní 
stranu krbových vložek. Tímto se zvýší 
využití tepla, které neuniká zbytečně 
komínem a zároveň je v akumulačních 
prvcích uloženo na dalších několik hodin 
po vyhasnutí posledního plamínku. 
www.romotop.cz

Střešní okno se solárním pohonem 
Dům, který nepotřebuje žádné inženýrské sítě a sám si z obnovitelných zdrojů zajistí energie 
potřebné pro svůj provoz – takový je první Český soběstačný dům. Jako partner se do 
projektu zapojila i společnost VELUX, která do unikátního ostrovního (off-grid) domu dodala 
dálkově ovládané střešní okno se solárním pohonem. Okno VELUX GGU Black v prvním 
českém soběstačném domě velkoryse osvětluje prostor schodiště. Obyvatelé domu bez 
inženýrských sítí si díky němu mohou dopřát komfort dálkového ovládání a pohodlně větrat 
oknem, které je umístěné vysoko nad schodištěm a ručně by se otvíralo jen obtížně. Plně 
soběstačné střešní okno VELUX má v horním rámu zabudovaný solární panel, který nabíjí 
baterii, takže energii na svůj provoz získává výhradně ze slunce. www.velux.cz


