Jak účinně zatočit

s vlhkostí a chladem na chalupě!
Většina chalupářů to zná. Po namáhavém pracovním týdnu dorazíme na chalupu a přivítá nás chlad a vlhký, zatuchlý vzduch. První na řadě je proto vyvětrat a rychle zatopit. Topit, ale ještě neznamená chalupu vytopit. Vlhkost,
zejména v sychravějším počasí provází celý pobyt na chalupě a často se přidávají i problémy s plísněmi. Každý
vyzkoušel různá řešení, většinou více nebo méně neúspěšně. Málokdo si uvědomuje pravou příčinu vlhkosti na
chalupě. Důvodem většinou bývá přerušovaný pobyt.
Jak to funguje?
Když přijedeme na chalupu, stěny,
podlahy a stropy jsou studené. Studený
je i vzduch. Po zatopení rychle stoupá
teplota vzduchu, stěny však zůstávají
studené. Zároveň rychle stoupá vlhkost vzduchu – z vaření a praní, mytí
i obyčejného dýchání. A tato vlhkost se
sráží na studených stěnách. V noci, když
přestaneme topit, a hlavně po odjezdu,
teplota vzduchu klesne a přebytečná
vlhkost se ve studených stěnách usadí. Při dalším pobytu se vše opakuje
a vlhkost ve stěnách stále stoupá.
Pak se začínají objevovat i plísně.
Má tento problém vůbec řešení? Ano
má, a navíc snadné, rychlé a hlavně
levné.
Řešení vám nabízí Sálavátopidla.cz.
Nové topidlo Tansun Sorrento Ceramic
je ideální jako hlavní nebo doplňkové
topidlo na chalupu. Sálavá topidla totiž
neohřívají vzduch, ale hlavně stěny
a podlahu. Protože je teplota stěn vyšší
než vzduch, nedochází ve stěnách ke

kondenzaci vlhkosti, ale naopak stěny
se vysušují a hřejí, takže pociťujeme
příjemné teplo. Teplo ze sálavého topidla Ceramic připomíná teplo z keramických kachlových kamen nebo pece.
Sálavé topidlo Tansun Ceramic
s příkonem pouhých 1300 W většinou
bohatě postačuje pro vytápění místnosti o velikosti 18–20 m2, investice
do jedné místnosti tak nepřesáhne
7 tisíc korun. Díky volbě správného tarifu elektřiny se pak s cenou energie vejdeme do 20 korun za den. Přímotopy
spotřebují nejméně o 30 % energie
více. Navíc montáž topidel je snadná
a zvládne ji i amatér během pár minut.
K vytápění koupelny, která je na
chalupě vždy studená, postačí malý
Carnival (750 W), pro větší koupelnu Tansun Rio (1500 W). Díky těmto
topidlům bude pobyt v koupelně
příjemný a ručníky a prádlo suché.

nebo posezení u venkovního krbu. Do
krytých teras a odpočinkových prostor se hodí například topidlo Tansun
Rio a do nekrytých venkovních prostor topidlo v luxusnějším provedení –
Burda Term, které je vodotěsné.

Ohřejte se i na terase
Elektrická sálává topidla jsou vhodná
také pro vytápění teras, pergol, altánů,

Bezplatné poradenství Vám rádi poskytneme na infolince 485 103 303 nebo osobně v našich prodejnách.
Sálavá topidla Tansun, Burda, Heatscope a Warmwatcher
zakoupíte i v našich prodejnách:
LIBEREC		
Ještědská 90/117a
tel.: +420 485 130 303
PRAHA
Prosecká 99		
tel.: +420 222 522 434
BRNO		
Lidická 40		
tel.: +420 545 245 367

Sálavá topidla

www.salavatopidla.cz
www.bionaire.cz

