
Zlacňujeme kúrenie. So zárukou, bez diskusie.
Projekcia • predaj • montáž • servis

www.heatex24.sk
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Nechajte si skontrolovať Váš kotol odborne so zárukou. Už niekoľko milimetrov 
usadenín sadzí a zle nastavený kotol Vás stojí asi o 5% viac energie. Jeden telefonát do 
heatex24 stojí oproti tomu len pár centov.

Nevetrajte dlho, ale radšej dvakrát za deň a poriadne (od 5 do 15 minút). 
Uzatvorte ventily na radiátoroch, otvorte okná - môžete urobiť aj prievan. Dĺžka vetrania 
závisí od vonkajšej teploty, veľkosti otvoreného okna a veľkosti miestnosti.

Odvzdušnite radiátory, vtedy keď nie sú rovnomerne teplé alebo z nich počuť prúdenie 
vzduchu. Dbajte na to aby ich nič nezakrývalo (záclony, nábytok), v opačnom prípade 
môžete stratiť až 20% energie. Nepoužívajte radiátory ako sušiak na bielizeň!

0948 595 580

Správna regulácia znižuje výdavky - nainštalujte si termohlavice. 
Každý stupeň, o ktorý sa zníži teplota v miestnosti, znamená úsporu 6% nákladov na 
kúrenie. Jednotlivé miestnosti treba vykurovať podľa účelu a potreby.

Kvalitne utesnené okná a dvere sú nevihnutné pre úsporné vykurovanie. Pred 
vykurovacou sezónou zkontrolujte tesnenie a v prípade potreby opravte alebo vymeňte. 
Po západe slnka zatiahnite žalúzie alebo závesy, dosiahnete ďaľšiu úsporu energie do 4 %.

Ak odchádzate v zime na dovolenku, stačí udržiavať teplotu 15-16 ˚C, kúrenie nevypínajte, 
pretože pri návrate je podstatne drahšie vykúriť celkom studenú a vlhkú miestnosť , ako 
udržiavať v nej minimálnu teplotu.

Pokiaľ chcete kúriť úsporne a ekologicky, verte tomu, že 15 ročný kotol Vám nič neušetrí. 
Starý kotol má účinnosť len 68%. Keď zvažujete modernizáciu kúrenia, zavolajte skôr než 
Vám zima urobí škrt cez rozpočet.

heatex24 zapezpečuje montáž nasledovných zariadení: plynové kondenzačné kotly • plynové kotly • kotly na tuhé 
palivo • plynové bojlery • elektrické bojlery • plynové kachle • vykurovacie telesá (radiátory). Inštaluje ústredné a podlahové 
kúrenie. Montuje meraciu a regulačnú techniku. Kontroluje a čistí plynové kotly, kachle. Kontroluje únik plynu v 
domácnostiach. Zaobstará Vám potrebný kúrenársky materiál s dôrazom na efektivitu vykurovacieho systému. 
Konzultácia, odborné poradenstvo, návrh rozpočtu je samozrejmosťou. Nechajte si aj Vy bezplatne vypracovať cenovú 
ponuku a presvedčte sa o najlepších cenách na trhu.
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Nevyhadzujte peNiaze 
KomíNom!
Naše rady pre vaše úspory 


