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PB novinky

NOVÁ PRODEJNA 
STAVEBNIN

Stavebniny DEK neustále rozšiřují svou síť 
prodejen s vysokým standardem. V pražských 

Stodůlkách otevřela společnost svou již  
76. pobočku! Nejmoderněji koncipovaná 

prodejna stavebnin poskytuje vysoký standard 
služeb. Nabízí unikátní prodej na jediné 

zastavení, odbavení pod střechou, širokou 
nabídku zboží a půjčovnu strojů a nářadí. 
Samozřejmostí Stavebnin Dek je už také 

klempířská dílna a míchárna omítek a barev. 
Fachmani, kteří si ráno přijedou pro materiál, si 
mohou dát zdarma kávu a posnídat, než se jim 

zboží naloží. Více na www.dek.cz

NOVé STuDIO ORESI

Kuchyně podle nejaktuálnějších módních trendů 
z  řady Dolti Collection si teď můžete prohlédnout 
a koupit také v novém studiu Oresi, které najdete 
v budově Smíchov Gate v lokalitě Anděl v Praze 
5. V moderním studiu ovšem získáte přehled 
o všech řadách kuchyní Oresi. Kuchyně si tady 
můžete nejen prohlédnout, ale také osahat, 
uvědomit si, jak nové povrchy a struktury působí 
z různých úhlů pohledu a na dotek. Na obrázku 
je kuchyně Velvet Star v moderním šedočerném 
provedení a supermatném povrchu s úpravou 
anti-finger print. www.oresi.cz

NEVADÍ, KDYŽ SE PEKÁČ 
PŘIPÁLÍ

S kompromisy se rozhodně nemusíte smiřovat 
přinejmenším při mytí nádobí. Nový Somat 
GOLD od společnosti Henkel je totiž na cestě 
k čistému nádobí ještě účinnější. Díky receptuře 
s hloubkovým čištěním Deep Clean technology 
zatočí i s připáleninami nebo zaschlými 

škrobovými skvrnami. Tablety jsou navíc v novém uzavíratelném obalu, odolném 
proti vlhkosti a jsou obalené ve fólii rozpustné ve vodě, tedy připravené ihned 
k použití. Tablety a gely řady Somat GOLD jsou multifunkční, není k nim proto 
třeba přidávat sůl ani leštidlo. K dispozici v klasickém provedení nebo s vůní 
citrusů a v různě velkých baleních. Například 36 tablet koupíte za 359 Kč.  
Gel Somat GOLD s 30 mycími dávkami za 179 Kč. Více na www.somat.cz.



Chcete-li topit pohodlně, musíte si 
připlatit (plyn, centrální záso-
bování teplem, elektrokotel…). 

U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravi-
delně přikládat, rovnat a skladovat palivo, zvy-
šují prašnost. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří 
k nejlevnějším a bezúdržbovým zdrojům tepla. 
U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat 
na požadovanou teplotu. Nízká energetická ná-
ročnost a využití přírodní, nízkopotencionální 
energie minimalizuje zátěž na životní prostře-
dí. Oproti konvenčním způsobům vytápění 
snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace 
v ovzduší. Navíc při provozu TČ nehrozí ne-
bezpečí výbuchu, vznícení nebo otravy oxidem 
uhelnatým.

Vzduch, země 
nebo Voda?
Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvo-
lit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze 
země nebo z  vody. Typ země–voda funguje 
na  principu uzavřeného okruhu, kdy nemrz-
noucí médium prochází kolektorem a odebírá 
teplo z okolní půdy. Čerpadla typu země–voda 
vyžadují vyšší náklady na instalaci, pro plošný 
kolektor je potřeba velká plocha pozemku. Sys-
tém voda–voda je oproti vzduchovým čerpa-
dlům ve výhodě, protože teplota spodních vod 
je konstantní po celou zimu, což neplatí právě 
u okolního vzduchu, kdy teplota klesá, když je 
potřeba nejvíce topit. U typu voda–voda nejsou 
žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento 
systém využít všude, protože je závislý na do-
statku zdrojové vody.

originální ř ešení
Na  výrobu tepelných čerpadel voda–voda se 
specializuje Josef Stuchlík, který vyrábí TČ 
Spirála konstruovaná přímo pro využití stud-
niční vody. Fungují na  principu otevřeného 
okruhu, kdy zdrojová voda protéká přímo vý-
měníkem TČ. Nepoužívá se externí výměník, 
energie zdroje je využita maximálně. Díky  
originálnímu řešení čerpadlo získává teplo 
s nej menšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvr-
dá ani železitá voda. Na kvalitu zdrojové vody 

klade minimální nároky. Pro tato TČ se vyrá-
bějí trubkové výparníky z  měděných trubek 
se zvětšenou teplosměnnou plochou na straně 
chladiva.

Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady 
WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepel-
ných čerpadel voda–voda na trhu. Stačí průtok 
15 l za minutu na 10 kW výkonu. Zdrojová voda 
projde výměníkem TČ, který z ní odebere část 
tepla, a ochlazená se vypouští do vsakovacího 
objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou 
a vsakovacím objektem by měla být aspoň 10 m. 
Voda z topného okruhu prochází tepelným čer-
padlem, kde se ohřívá jako v  jiném tepelném 
zdroji. TČ Spirála ohřeje vodu až do  65 °C. 
TČ lze snadno připojit do stávající topné sou-
stavy, např. samotížný systém má výhodu velké 
zásoby vody a  není nutná akumulační nádrž. 
Stejně tak teplovodní podlahové vytápění.

Čím nižší je výstupní teplota, tím vyšší je 
topný faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím 
vyšší je opět topný faktor. Proto je nejvýhodněj-
ší využívat studniční vodu, která má v průměru 
10 °C po  celou zimu, a  topit do  podlahového 
topení na asi 35 °C. Při těchto parametrech má 
TČ Spirála COP (topný faktor) 5,6. To zname-
ná, že z  jednoho kW elektrické energie vyrobí 
5,6 kW topné energie. Ani při topení do radiá-
torů na 50 °C není COP zanedbatelné (3,5), což 
přináší úsporu až 73 % oproti topení elektrokot-
lem či přímotopy.

a ještě ušetříte
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou 
dvoutarifní sazbu (NT 20 h/den) na dodávky 
elektrické energie. Tato úspora se nevztahu-
je jen na  tepelné čerpadlo, ale i  na  spotřebu 
elektřiny v domácnosti. Moderní technologie 
a  regulace poskytují uživatelům i  komfortní 
a  bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou 
pohodu. Zařízení pracuje bez filtrace, údržby 
a servisních prohlídek. Podle výsledků statis-
tického zjišťování Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR bylo v posledních letech každé druhé 
nově instalované tepelné čerpadlo voda–voda 
TČ Spirála.

www.tcspirala.cz
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Hledáte vhodný a levný 
způsob vytápění?
Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla. A pokud 
připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji.

Elektřina přímotop

Elektřina akumulace

Propan

Zemní plyn

Centrální zásobování teplem

Černé uhlí

Dřevěné brikety

Dřevěné pelety

Hnědé uhlí

Dřevo

Rostlinné pelety

Štěpka

Obilí

TČ W/W - radiátory COP 3,5

TČ W/W - podlaha COP 5,6

Koks

Lehký topný olej ELTO
10 000Kč 20 000Kč 30 000Kč 40 000Kč 50 000Kč 60 000Kč 70 000Kč 80 000Kč

Náklady na 
vytápění s celkovou 
spotřebou elektřiny 
za rok

Roční náklady na 
vytápění domu 
s tepelnou ztrátou 
12 kW

Trubkové výparníky z měděných trubek 
se zvětšenou teplosměnnou plochou na straně 

chladiva.

Na TepelNá čerpadla Spirála je Také možNé zíSkaT doTaci z programů  
Nová zeleNá úSporám a koTlíková doTace
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NoviNky  
do pokojíčků

Aby dětem nebyla zima od nohou, stojí za to 
zvážit, jestli by se jim do pokojíčků nehodil 
krásný nový a teploučký kobereček... Bavlněný 
koberec Cik Cak je k mání v několika jemných 
pastelových odstínech (modrá, žlutá, zelená, 
růžová) a stejně jako polštářky ho lze snadno 
vyprat v pračce, takže se hodí i pro malé 
alergiky. Je vyroben a barven ručně a má i jednu 
sympatickou vlastnost: indické ženy, které ho 
vyrábějí, pracují za férových podmínek a svou 
prací často živí svoje rodiny. Rozměr  
120 x160 cm, cena 5610 Kč, studio Viabel.
www.viabel.cz

KŘuP A ňAm...

Panasonic představuje první domácí pekárnu 
na chléb s křupavou kůrkou, model Croustina 
(SD-ZP2000) – zaujme elegantním designem 

a vychytanými funkcemi, díky nimž zvládne 
nejen pečení, ale i hnětení a kynutí. Bohatá 

nabídka programů nabízí slané pečivo všeho 
druhu, koláče, ovocné džemy nebo třeba 

těsto na pizzu. Díky vylepšenému schématu 
zahřívání funguje Croustina podobně 
jako skutečná mistrovská pec. Vnitřní 

víko a topné těleso uprostřed pekárny se 
starají o rovnoměrnou distribuci tepla, což 

napomáhá k vytvoření krásně křupavé kůrky. 
Cena 7999 Kč. www.panasonic.com/cz

SKVěLý zVuK JE 
zÁKLAD

Před pouhými třemi lety znal pojem „soundbar“ 
málokdo. Uživatelé, kteří si zakládají při sledování 
filmů a poslechu hudby na působivém zvukovém 
zážitku, nedali v té době dopustit na systémy 
vícekanálového domácího kina. Dnes jsou však 
na vzestupu právě soundbary, které lze česky 
označit jako zvukové lišty a spolu s bluetooth 
sluchátky tvoří z pohledu trhu nejrychleji rostoucí 
kategorii v oblasti audio zařízení. 
Příkladem je stereo soundbar Panasonic 
SC-HTB688 (7990 Kč) s výkonem 300 W, 
třemi nezávislými reproduktory a bezdrátovým 
subwooferem. Díky vestavěnému rozhraní 
bluetooth ho můžete využít i pro přehrávání 
hudby Bose SoundTouch 300 včetně 
subwooferu a zadních reproduktorů z telefonů, 
tabletů nebo notebooků.
Více na www.basys.cz/bose.



Spotřebou odečtu všech energetických ve-
ličin se do popředí dostávají systémy po-
užívající otevřené standardy a  protokoly, 

před systémy proprietárními a uzavřenými, bez 
možnosti snadné kombinace zařízení různých 
výrobců.

Wir eless M-Bus + OMs
Převážná část moderních zařízení začíná po-
užívat otevřený standard radiové komunikace 
Wireless M-Bus. Nově se začíná prosazovat da-
tový standard OMS (Open Metering System), 
který integruje všechna média (elektřina, plyn, 
teplo a voda) do jednoho systému. Byl vyvinut 
pro zajištění komunikačního standardu pro-
sazujícího spolupráci mezi všemi měřenými 
produkty.
Přínos použití otevřených systémů a protokolů 
spočívá v  integraci do  již instalovaných systé-
mů AMR. Možnost bezproblémové volby růz-
ných dodavatelů měřících zařízení a  zároveň 
volby při ukládání a  vizualizaci naměřených 

dat. Díky tomu je možno vybrat přesně takové 
řešení, které plně pokryje požadavky uživatelů. 
Od jednoduchého zobrazení naměřených hod-
not po sofistikované systémy pro vyhodnocová-
ní spotřeby a vyhledávání úspor.

elektrOnické 
vOdOMěry s aktivní 
antiMagnetickOu 
OchranOu
Ve  spolupráci s  předními výrobci vodoměrů 
nabízíme na výběr z několika typů vodoměrů, 
u kterých je zajištěna kompatibilita komunikač-
ního protokolu a  kde je společnost VIPA  CZ 
s.r.o. dodavatelem elektronické části. K vodo-
měrům KADEN, které jsou na českém trhu již 
dlouhodobě zavedené, jsme v  letošním roce 
přidali do nabídky vodoměry VIPA i_Flux, kte-
ré vyrábíme v kooperaci s polským výrobcem 
vodoměrů firmou Ecomess Sp. z o.o.
Všechny vodoměry jsou kromě standardní an-
timagnetické úpravy vybaveny také její aktivní 

částí, kdy vodoměr zaznamená i pokus o ovliv-
nění magnetem a  tato informace je součástí 
odečtu.

indik átOry 
prO spravedlivé 
rOzúčtOvání  
nákladů
Indikátory VIPA poskytují jedinečný způsob 
rozúčtování nákladů na vytápění. Rozhodují-
cím faktorem není teplo dodané otopným těle-
sem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené 
místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.
Všechny prvky nabízí snadnou implementaci 
do systémů AMR i plnohodnotný a  levný po-
chůzkový sběr dat. Zákazník není vázán na na-
bídku pouze jednoho dodavatele odečtové  
infrastruktury. Vhodnou kombinací jednotli-
vých prvků jsou vzdálené odečty snadným úko-
lem, s  optimálním poměrem užitné hodnoty 
a nákladů.

www.vipa.cz
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Moderní trendy ve sběru náměrů
V současné době již nikdo nepochybuje o přínosu měření při motivaci uživatelů bytů na úsporách 
nákladů na vytápění a dodávky vody. Nově se zavádí indikátory topných nákladů a vodoměry, 
které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot. To přináší snazší kontrolu spotřeby 
jednotlivých domácností bez narušení soukromí jednotlivých uživatelů bytů.

VIpa i_Flux – elektronický  
jednovtokový vodoměr 

i_Flux s rádiovým odečtem 
naměřených hodnot
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