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Obsluha vykurovania 
priamo z kresla 
 
Pohodlná a jednoduchá obsluha moderných vykurovacích systémov 
pomocou mobilných diaľkových ovládaní sa teší čoraz väčšej obľube. Tento 
trend sa odrazil aj na nových zariadeniach firmy Viessmann – diaľkových 
ovládaniach Vitotrol 300 RF a 200 RF, a aplikácii Vitotrol. Obsluha 
pomocou nových diaľkových ovládaní je jednoduchá a intuitívna, takže 
ju zvládne skutočne každý. Nie je pritom problém ani napríklad pred 
dovolenkou prestaviť vykurovanie na úsporný režim či trochu predhriať 
obývačku na večerné posedenie – zmeny nastavenia urobíte ťuknutím na 
ikonku na dotykovom displeji. Jednoznačné farebné symboly umožňujú 
intuitívnu obsluhu až troch vykurovacích okruhov a prostredníctvom 
aplikácie Vitotrol môžete ovládať vykurovanie aj cez iPhone či iPad. A ak 
kotol vydá nejaké hlásenie, toto sa pošle cez e-mail na koncové zariadenie, 
takže máte vždy prehľad o aktuálnom stave vykurovania.

Povinná výbava 
na leto: 
sieťky proti 
hmyzu
Máte leto radi, ale z letných nocí nie 
ste až takí nadšení, či už pre tropické 
teploty alebo všadeprítomné komáre? 
Máme pre vás tip, ako si poradiť aspoň 
s problémom otravného hmyzu: siete 
proti hmyzu v hliníkových rámoch. Siete 
od značky Tesa pritom potešia i menej 
zručných – inštalácia hliníkových rámov 
s protihmyzovou sieťkou je totiž naozaj 
jednoduchá, o čom sa môžete presvedčiť 
aj na videu s ukážkou montáže, ktoré 
nájdete na You Tube (Tesa Hliníkový rám 
se sítí COMFORT). Rámy sú v ponuke na 
okná aj dvere, a to v rôznych rozmeroch, 
a v balení dostanete všetko, čo na ochranu 
proti hmyzu potrebujete. 
Nájdete ich na www.mall.sk

Závesy a záclony v pohybe

Pohon Glydea je vhodný na všetky typy záclon a závesov (dĺžka do 15 m a váha do 100 kg), pričom koľajnica 
môže byť rovná aj zakrivená .

Spoločnosť K-system prináša na slovenský trh novinku od najväčšieho svetového 
výrobcu pohonov a riadenia pre tieniacu techniku, značky Somfy – motorizovanú 
koľajnicu Glydea určenú na závesy a záclony. Nový pohon predstavuje spôsob, ako 
si manipuláciu so závesmi výrazne uľahčiť, možno ho totiž ovládať nielen pomocou 
stenového a diaľkového ovládača, ale aj jemným potiahnutím za látku. Vďaka 
funkcii „touch motion“ rozpozná pohyb, zapne sa a sám pokračuje v určenom 
smere pohybu. Technický pokrok sa prejavil aj na vlastnosti, ktorá je pre interiérové 
pohony mimoriadne dôležitá – na hlučnosti. Glydea totiž vyniká mimoriadne tichým 
chodom. Najvyššia nameraná hodnota hluku 44 dB (porovnateľná s prevádzkou 
veľmi kvalitnej chladničky) nebude rušiť váš rozhovor ani spiace dieťa.

Už nemusíte chodiť 
kontrolovať či 
nastavovať vykurovacie 
zariadenie do pivnice 
alebo technickej 
miestnosti. Diaľkové 
ovládanie Vitotrol 
300 RF bolo ocenené 
medzinárodnou 
cenou za dizajn 
nemeckej spolkovej 
krajiny Bádensko-
Württembersko „Focus 
Open Silber 2011.“ 


