Tepelná čerpadla ELAIR konkurují „kotlíkové dotaci“ a bez komplikací
Kotle na tuhá paliva

vyměňte za

Palivo jsou jen trvalé starosti, špína a prach.
Uhlí a pelety si doma nevyrobíte.
Ceny paliva jsou nejisté, ale nejspíš porostou.
Životnost kotlů je 10 až 20 let.
Průměrné náklady na topení jsou okolo
12.000,- Kč/1rok.
Ceny kotlů rostou díky EKODESIGNU.
Budoucnost kotlů na tuhá paliva, není zcela
růžová.
Dnes

kotle na tuhá paliva tř. 1, 2 se již nevyrábí

2017

konec výroby kotlů na tuhá paliva tř. 3

2018

konec výroby kotlů na tuhá paliva tř. 4, 5

2022

zákaz použití kotlů na tuhá paliva tř. 1, 2

Tepelná čerpadla ELAIR 6, 10, 14 kW
Elektřina je čistá a přístupná.
Elektřinu si doma vyrobíte - časem určitě.
Energetická sazba je cca 2,50 Kč/1kWh.
Životnost tepelných čerpadel ELAIR je 15 až 20 let.
Průměrné náklady na topení jsou okolo 10.000,- Kč/1rok.
Ceny tepelných čerpadel ELAIR jsou nízké.
Nekonečným zdrojem tepla je okolní vzduch.
Elektřina slouží jen k přepravě tepla z venku do topení a
k řízení tepelného čerpadla.
Ceny elektřiny jdou dolů a vlastní fotovoltaická výroba je může
minimalizovat.
Tepelná čerpadla ELAIR jsou tichá, jednodílná, výkonná,
snadno připojitelná do stávající soustavy topení, s přímým
ovládáním, nebo s ovládáním po internetu/mobilem.
Jsou využitelná i pro ohřev teplé užitkové vody.
Tepelná čerpadla ELAIR mohou spolupracovat s kotly na
tuhá paliva tř. 3 a lepší, s kotly na plyn, s výměníkem v krbu,
s elektrokotlem, s akumulačními nádobami, s bojlery ad.
Tepelná čerpadla ELAIR jsou výhodná i bez „kotlíkové
dotace“ a hlavně ji nepotřebují.

Dnes

tepelná čerpadla ELAIR se vyrábí

2017…2022… tepelná čerpadla ELAIR vyhovují

Budoucnost tepelných čerpadel ELAIR je dobrá.
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Obrázek přesunu tepla z venku do topné soustavy s pomocí našeho tepelného čerpadla ELAIR *UT*
Výhody plynoucí z nákupu našich výrobků:

Automatické zařízení
Ovladatelné přes internet/mobil
Ovladatelné na místě
Snadná instalace do soustavy topení
Žádné úřadování a posudky

Poradenství přímo ve firmě (po domluvě na 466 736 647)
Pomoc s financováním
Nízká cena i bez „kotlíkové dotace“
Nízká sazba elektřiny
Nízké náklady na provoz tepelného čerpadla
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VENTILACE ELAIR F - přirozená likvidace plísní a orosení oken
Vhodná pro zateplené byty, panelové a rodinné domy, provozovny a nízkoenergetické objekty
Výrobek ELMET - ELAIR F je mírně přetlaková, ohřívaná ventilace.
Dobrozdání: jde o ověřené zařízení, které je dlouhodobě osazováno do rodinných
domů, které mají účinné izolace, vysoce těsnící okna a nízké teplotní ztráty.
Domy s ELAIR F jsou dodávány českými firmami na náročné trhy.
Účel použití: ELAIR F je levné, relativně jednoduché a vysoce účinné řešení
problémů s plísněmi a rosením oken v bytech, domcích, domech, provozovnách …
ELAIR F je celoročně bezobslužné zařízení (s možností manuálního nebo
dálkového ovládání/vypínání funkcí topení i ventilace).
Umístění: na chodbě, na balkoně, v technické místnosti, na půdě, v sušárně a
podobně.
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Kontakt: 466 736 647, 466 736 611, elair@elmet.cz
m3/hod

1. AUTOMATICKÝ PROVOZ ELAIR F DLE TEPLOTY VSTUPNÍHO VZDUCHU
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Ordinace ELMET
Vyšetření, poradenství a bezbolestná ambulantní léčba hemoroidálního onemocnění
Léčbu provádí: MUDr. Zbyněk Dvořák - chirurg z Prahy, který má s léčbou tohoto typu onemocnění více než 20 let
zkušeností.
Léčba je prováděna metodou „B. C. therapy = Hemoron therapy“ pomocí přístroje Hemoron IQ,
který je společným výrobkem firmy ELMET a nhn electronics.
MUDr. Dvořák je jedním ze tří lékařů, kteří stáli u jejího zavedení do klinické praxe.
Dobrozdání:

Ordinace:
Ordin. hodiny:
Kontakt:

VÝROBEK
ELMET

Bylo provedeno několik milionů úspěšných zákroků na univerzitních klinikách, v nemocnicích a ambulancích
u nás i v desítkách vyspělých zemí světa.
Elmet nabízí tuto možnost léčby i v Přelouči a to pro všechny pacienty.
„Stará poliklinika“, Nádražní 268 , Přelouč ,
přízemí vlevo
čtvrtek 8,00 až 17,00 hod
466 736 624 čtvrtek, sestra@elmet.cz
466 736 622 objednání mimo čtvrtek
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