
Akrylátová vířivka Everest nabízí dokonalý stylový relax až pro 5 osob. 

Do těl se opře intenzivní proud z 88 jet trysek s energií sopečného 

efektu nebo pulzní masáže. K tomu si užijete audiosystém AquaSoul 4.1 

s výsuvnými reproduktory, LED osvětlení s volitelným barevným tónem, 

aromaterapii nebo kyslíkovou terapii pro čištění pleti. Veškeré funkce 

se ovládají dotykovým displejem nebo mobilním zařízením přes wi-fi. 

A vybírat si můžete ze 6 designů akrylátové skořepiny. Ta je vsazena 

do osvětleného opláštění z bezúdržbového pevného dřevoplastu. 

Více na www.mountfield.cz

Materiál na nezastřešené terase musí vydržet extrémní namáhání – 

slunce a mráz, vodu i sníh, znečištění, chemii, oharky, a to všechno 

den za dnem, rok za rokem. Společnost WPC – Woodplastic vyrábí 

terasy z kompozitního materiálu na bázi dřeva a plastového polymeru, 

označovaného zkratkou WPC (Wood-Plastic Composite). Cílem jeho 

vývoje bylo vytvoření dokonalého materiálu, který bude eliminovat 

veškeré nežádoucí vlastnosti dřeva a zároveň zdůrazní přirozenou 

krásu dřevěného povrchu (na fotografii je design Rustic Plus 

Palisander). Woodplastic si je přitom natolik jistý kvalitou svých prken, 

že na ně poskytuje záruku až 25 let. Výhodou teras z kvalitního a plně 

recyklovatelného WPC je jejich stálobarevnost, příjemný, atraktivní 

a přitom bezpečný povrch bez třísek a štěpů a naprosto minimální 

údržba. A ještě jedna dobrá zpráva – pokud se budete chtít pochlubit 

sousedům svou novou terasou už teď zjara, máte stále dost času 

všechno si v klidu rozmyslet a na stránkách Woodplastic vybrat ta 

správná prkna. Montáž jejich parádních teras je totiž snadná a rychlá. 

 www.woodplastic.cz

Rela x bez omezení

TeR asy pRo  
příšTích 25 leT 

Ideální Teplo 
je z čeRpadla

TExT: Jitka pálková
FoTo: archiv

zaujalo nás
v okolí domu

Společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., se snaží neustále 

zdokonalovat služby pro zákazníky. Nyní přichází s novinkou, která 

umožní mnohem víc než jen objednat si materiál na internetu. Na  

www.heluz.cz/cs/muj-heluz můžete nepřetržitě 24 hodin denně 

sledovat vyřizování zakázky od přijetí vaší objednávky až po expedici. 

A získat tak informace o předpokládaném datu dopravy, kontaktu 

na dopravce, dílčích dodávkách apod. Služba Muj HELUZ je určena 

těm, kteří již obdrželi tzv. slevový kód nebo mají číslo dokladu a číslo 

zakázky. Při současném stavebním boomu a neustálém zvyšování cen 

přijde určitě vhod i Šeková knížka HELUZ s bonusy na nákup výrobků 

od partnerských firem, například střešních systémů, oken, garážových 

vrat apod. Více na www.heluz.cz

můj helUz 
napoví a pomůže

Pokud řešíte zdroj tepla vhodný pro své 

obydlí, určitě zvažte tepelné čerpadlo. Důvody 

pro jeho pořízení jsou hned 4.

1. Univerzální a multifunkční řešení, 

přizpůsobí se všem typům staveb, novému 

domu i rekonstrukci. Zajistí vytápění, přípravu 

teplé vody i chlazení při letních vedrech.

2. Státem dotované ekologické vytápění 

– pro pořízení systému lze čerpat finance 

z různých zdrojů (například kotlíkové dotace 

či Zelená úsporám). K nejekologičtějším 

a finančně nejméně náročným patří systémy 

vzduch/voda, které zároveň vykazují vysokou 

účinnost.

3. Nízké provozní náklady – primárním 

pohonem je elektřina, čerpadlo však dokáže 

vyrobit několikanásobné množství energie, 

než je jeho elektrický příkon. Z hlediska 

provozních nákladů patří k nejefektivnějším 

zdrojům tepla, případně chlazení interiéru.

4. Vysoký uživatelský komfort – systém 

pracuje automaticky bez obsluhy a údržby, 

postačí správné nastavení a občasná kontrola. 

Více na www.aircon.panasonic.cz
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