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VEĽTRŽNÁ PRÍLOHA

NECHCEL  SOM .
Hovoril som kolegom, že jeden úvodník v jedných 
„Timesoch“ od Drážďanského stačí. Že už sme 
predsa oslávili vlani 25 ročné výročie Aquather-
mu v Prahe a všetko napísali v poslednom vydaní 
pražských Timesov. A že sa nechcem opakovať 
a tak dookola... ale mali pravdu. Hovoril som úpl-
né nezmysly. Veď Aquatherm Nitra je predsa nie-
čo úplne iné. Je, bol a dúfam, že aj bude. 
Každé výročie nabáda k rekapituláciám. Je to pri-
rodzené a ľudské. Mladšia generácia obracia oča-
mi, pamätníci sa tešia. Dvadsať rokov už je jedna 
generácia a hlavne sú to spomienky celej tejto jed-
nej generácie. Takže ani ja sa neubránim zaspomí-
naniu a vopred sa tým mladším ospravedlňujem.
Pred dvadsať jedna rokmi som prišiel do Nitry so 
svojim vtedajším nadriadeným a celoživotným 
mentorom Josefom Domorádom. Samozrejme, po 
prvý krát v živote. Rok potom už som fi čal sám 
služobnou Felíciou po neexistujúcej diaľnici (sláv-
nostne otvorenej mesiac pred tým), pripravovať prvý 
ročník veľtrhu. Bol v jednej hale, s pár dôverčivými 
klientami z pražskej edície veľtrhu a vizionármi 
z radov slovenských fi riem. Som pyšný, že väčšina 
predstaviteľov týchto fi riem je dodnes našimi kli-
entami a považujem ich za svojich priateľov. A keď 
už som pri tých priateľoch, viac než 50 % môjho 
okolia je práve zo Slovenska, a to výhradne vďaka 
Aquathermu Nitra. Oslavoval som v Nitre „Kristove 
roky“, niekoľkokrát som sa zamiloval, zažil nespo-
čítane osláv a trávil vďaka nej na Slovensku aj veľa 
nezabudnuteľných dovoleniek. A myslím, že ja som 
vydareným príkladom toho, čo sa vinie ako červe-
ná niť týmito Timesami. Toho, že k nájdeniu cesty 
k sebe medzi Slovákmi a Čechmi bolo treba sa naj-
skôr rozdeliť, aby sme sa dnes cítili dobre a vyhľadá-
vali sa ako po pracovnej, tak aj po súkromnej strán-
ke. Dnes už, až na to nami Čechmi odmietané euro, 
sa cítim ako Čech žijúci v Československu, a ako 
sa sami dočítate, nie je to názor ojedinelý. Naopak. 
A myslím si, že je to dobre. Vo zvyšku Európy sa 
s nami nikto nemazná a ani nebude. Zastávať rovna-
ké princípy ako životné, tak aj pracovné, bude stále 
postupom času dôležitejšie. Aquatherm považuje-
me za československý projekt a dvojročnú periódu 
konania, striedaním Prahy a Nitry, sa snažíme byť 
väčší a konkurencieschopnejší práve voči Európe. 
Byť pre Vás ako návštevníkov, tak i vystavovateľov, 
špičkou v obore... A snáď sa nám to darí.
Ale dosť spomínania a múdrostí pamätníka. Veľtrh 
má byť miestom noviniek, vízií a zábavy. Viem, že 
tohtoročný Aquatherm ním bude. Nie vďaka pamät-
níkom, ale vďaka Vám všetkým. A vďaka mojim 
kolegom, Lucke Navrátilovej a Jitke Bakalíkovej, 
ktorým patrí moje obrovské ďakujem. Vďaka Du-
šanovi Petrášovi, Martinovi Pavlatovi, vďaka Ale-
šovi Kopeckému a Andree Habancovej, bez nich 
všetkých, a hlavne bez Vás, by som nemal čo písať 
a predovšetkým by som nemal medzi Vami toľko 
priateľov na celý život.
Ďakujem a teším sa s Vami všetkými na osobné 
stretnutie, ako na tohtoročnom, tak aj na ročníku za 
ďalších dvadsiatich rokoch. Michal Drážďanský

MDL Expo s.r.o., 
usporiadateľ veľtrhu Aquatherm Nitra

Aquatherm – je z pohľadu jazyka zloženi-
na. Wikipédia uvádza „nepravé zloženiny, 
ktoré možno rozdeliť na samostatné slová 
bez zmeny ich podoby a spravidla aj bez 
zmeny významu: žiaruvzdorný, chvály-
hodný a pravé zloženiny, ktoré nemožno 
rozdeliť na jednotlivé slová. Prvá časť zlo-
ženiny nemôže existovať samostatne, nie-
kedy ani druhá časť: vodoliečba, veľkový-
roba, vodomer, dejepis. Jednotlivé výrazy 
môžu byť spojené spojovacou morfémou 
(interfi xom): vod-o-vod, osem-veslice“.
Toľko citácie. Zo 7 príkladov sú žiaruvzdorný, 
vodoliečba, vodomer, a vodovod, t.j. 4 z odboru 
veľtrhu „na prvú dobrú“. Keď k tomu pridáme 
fakt, že na rade stánkov nájdeme riešenie šet-
riace energiu, vodu, uľahčujúce montáž alebo 
obsluhu, započítame ešte slovo chvályhodné.

Dejepis môže zastúpiť napríklad niečo z his-
tórie sanity z portálu TZB-info: V 25. storočí 
pr. n. l. ľudia z oblasti Harappa (Pakistan) mali 
v každom dome vodné toalety spojené kanálom 
zakrytým pálenými hlinenými tehlami. Toalety 
boli aj v starovekom Egypte a Číne. V Rímskej 
civilizácii boli niekedy toalety časťou verejných 
kúpeľov, kde ženy a muži boli spoločne v zmie-
šanej spoločnosti. Rovnako tak aj niečo z histó-
rie vykurovania čerpáme z portálu TZB-info: Už 
v 1. storočí pr. n. l. sa zamýšľa rímsky patricij 
Caius Sergius Orata a navrhuje ohnisko s kúre-
ním v kotolni vedľa domu a ohriaty vzduch ne-
cháva prúdiť dovnútra pod dláždenou podlahou. 
V stredoveku sa ľudia vracajú späť k otvorenému 
alebo čiastočne krytému ohnisku. V 14. storočí 
sa začínajú stavať prvé komíny.

Čo tam ešte máme: veľkovýroba. T.j. výroba vo 
veľkom, továrenská, priemyselná, sériová. Ako-
koľvek sa väčšina vystavovateľov pýši tým, že ich 
riešenie je zákazníkovi na mieru, väčšina tech-
nológie dnes pochádza z priemyselných hál a vý-
robných liniek obsluhovaných robotmi. Tipnite si, 
koľko nájdete na veľtrhu výrobkov, ktoré neprešli 
veľkovýrobou?

A zostáva osemveslica. Veslovanie je pohon lodí 
ľudskou silou pomocou vesiel. Veslovanie sa po-
užíva najmä u malých lodí, ale od staroveku až 
do začiatku 19. storočia sa používalo aj na väč-
ších lodiach, tzv. galérách, podľa byzantského 
slová galaia nazývaných tiež galeje. Práca veslá-
ra (galejníka), spočiatku prestížneho povolania, 
bola neskôr považovaná za otrockú alebo ukla-
daná ako trest. Veslári musia mať veľmi dobrú 
fyzickú kondíciu. Dôležitá je ale aj psychika. 
Súvislosť? Pri práci kúrenárov a inštalatéra sa 
hodí ako fyzička, tak i dobrá psychická kondícia, 
pretože živnosť, predpisy, zákony, dane, BOZP, 
verejné obstarávanie... to je o nervy. 

Pokračovanie na strane 4

Aquatherm Nitra 2019 je tu a znovu umožní ni-
elen profesionálom pôsobiacim v odbore TZB ale 
aj širokej verejnosti, získať informácie o aktuál-
nych tepelno-technických zariadeniach pre vý-
stavbu, prípadne rekonštrukciu a modernizáciu 
budov. V záujme rozvoja a kvality slovenského 
stavebníctva v súlade s legislatívnymi požiadav-
kami je nevyhnutné vývoju a trendom prispôso-
biť aj vedomosti. Užívatelia a prevádzkovatelia 
technologických zariadení sú častokrát oprávne-
ne rozčarovaní hlavne v nedosahovaní sľubova-
ných efektov a bonusov. Tie sa týkajú kvality vn-
útorného prostredia, energetickej a prevádzkovej 
efektívnosti. Príčina je častokrát už v prípravnej 
fáze stavby, kde podstatnú úlohu má investor 
a projektant. Vo fáze realizácie sú pre práce TZB 
s vývojom kladené stále vyššie a vyššie nároky. 
Je však zabezpečené ich splnenie? 

CVTTi už roky komunikuje so strednými od-
bornými školami a v roku 2009 vzhľadom na 
nedostatok kvalitných technických odborníkov, 
podporil otvorenie stredoškolského odboru 
s výučným listom a maturitou s názvom Tech-
nik energetických zariadení budov. Je to odbor 
zameraný na energetiku budov a absolventi 
tohto odboru sa môžu realizovať v montážnych 
fi rmách, v obchodných spoločnostiach ale aj 
v energetickom poradenstve pre domácnosti 
a malé prevádzky. 

Absolventov v montážnych fi rmách je stále nedo-
statok, pretože veľa z nich po prechode zo školy 
do praktického života pocíti zmenu, s ktorou sa 
nevedia vyrovnať. Vzdelávací proces je dosť ali-
bistický ale aj neefektívny. Pre oblasť TZB väč-
šina škôl nemá k dispozícii potrebné technické 
vybavenie. Previazanie s praxou tiež nie je na po-
trebnej úrovni. Požiadavka na budovanie budov 
s takmer nulovou spotrebou energie vyžaduje 
v odbore TZB inštalovať technické systémy opti-
málne navrhnuté, kvalitne zrealizované a nasta-
vené tak, aby citlivo reagovali na potreby budov 
a tak vytvárali vnútorné, hygienicky vyhovujú-
ce prostredie pri minimálnej spotrebe energie. 
CVTTi často posudzuje prípadne aj rieši odstra-
ňovanie nedostatkov technických systémov hlav-
ne vo vykurovaní. Môžeme konštatovať, že ne-
dostatky sa objavili po  ľudovej tvorivosti podľa 
internetu, po realizácii samozvanými inštalatér-
mi. Ani v jednom prípade sme pritom  nenarazili 
na problémy spôsobené členom CVTTi.

Tak ako každý rok, tak aj Aquatherm Nitra 2019, 
sprievodným znakom organizátorov sú novinky. 
Z nich ma zaujal projekt Job Expo. Jeho podsta-
tou je vzájomné prepojenie záujemcov o prácu 
v odbore TZB s vystavovateľmi. Je to nielen 
príležitosť pre naviazanie kontaktu s budúcimi 
zamestnávateľmi, ale aj príležitosť pre študentov, 
absolventov získať väčší prehľad o tom, čo vyža-
duje reálne prostredie.

V TZB dochádza stále k väčšiemu prepojeniu 
profesii ako je vykurovanie, zdravotechnika, kli-
matizácia a elektroinštalácia. Digitalizácia je už 
súčasťou života takmer každého z nás. Informá-
cie, ktoré na Aquatherme môžeme získať, určite 
pomôžu každému návštevníkovi. 

  Ing. Ľuboslav Jánoš, cechmajster CVTTi

Na čo domácnosti spotrebúvajú najviac energie?
Zvyčajne je to vykurovanie, ktoré je aj najpodstat-
nejšou položkou v rozpočte na energie. V staršom 
rodinnom dome môže vykurovanie predstavovať 
až tri štvrtiny z celkovej spotreby energie. Pri byto-
vých domoch je to polovica, po zateplení približne 
tretina. Ďalšie dve tretiny pripadajú na elektrospo-
trebiče a prípravu teplej vody. Pomery, samozrejme, 
závisia od toho, aké opatrenia na zníženie spotreby 
už domácnosť vykonala a ako úsporne sa správa.

Kde sú v domácnostiach najväčšie možnosti 
úspor? 
Ak sa doteraz spotrebou energie nezaoberali, tak 
jednoznačne pri vykurovaní. Náklady na zásad-
né zníženie spotreby energie na vykurovanie sú 
investične náročné. Teplo v rodinných domoch 
uniká cez okná, steny a strechu podobnou mie-
rou, úniky sú rozdelené približne na tretiny. Naj-
rýchlejšie sa vrátia investície do výmeny okien 
a dverí. Podstatne dlhšiu návratnosť má zatepľo-
vanie. Komplexná obnova budov však nie je len 
o úspore energie, ale aj o predĺžení životnosti 
stavby, zvýšení kvality bývania a zhodnotení 
majetku.

Koľko domácností už vykonalo úsporné opa-
trenia?
Čiastočne alebo úplne bolo ku koncu roka 2016 
obnovených 60 % bytových a 40 % rodinných 
domov. Takže mnohé domácnosti majú ešte širo-
ké možnosti, ako znížiť spotrebu energie. Využiť 
pritom môžu práve naše bezplatné energetické 
poradenstvo, ktoré je k dispozícii vďaka európ-
skej podpore poskytovanej v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia.

Aké je vaše najčastejšie odporúčanie domác-
nostiam?
Konzultujte s odborníkmi vopred a vyžadujte 
individuálne riešenie. Čo je vhodné pre suseda, 
nemusí vyhovovať vám. To je pri spotrebe energie 
základné pravidlo. Návratnosť fi nančne náročnej-
ších technologických a stavebných opatrení je 
zvyčajne sedem a niekedy aj viac rokov. Preto sa 
vždy oplatí zámer prebrať aj s technikmi – odbor-
níkmi, ktorí poznajú širšie možnosti riešení a po-
môžu nájsť to najvhodnejšie pre danú domácnosť. 

Čo sa oplatí vedieť pri investíciách v tejto ob-
lasti?
Najmä s nástupom nových zelených technológií sa 
šíri mýtus, že investícia do obnoviteľných zdrojov 
znamená automaticky úsporu energie. No samot-
né využívanie obnoviteľných zdrojov automaticky 
neznižuje spotrebu. Najskôr treba vykonať určité 
opatrenia, a následne tomu prispôsobiť výkon no-
vých zariadení na výrobu energie.

Bezplatné poradenstvo poskytujete v centrách 
už osem rokov. Kedy vás domácnosti žiadajú 
o radu? 
V minulosti vyhľadávali našich expertov predovšet-
kým v situáciách, keď investovali s cieľom usporiť 
energiu, ale výsledok nebol podľa ich predstáv. Buď 
si zvolili úplne nevhodné riešenie alebo si vybrali 
najlacnejšiu možnosť, problémom bývajú tiež nepri-
merané očakávania. Momentálne sa podstatne viac 
domácností už vopred zaujíma, aký reálny prínos 
im investícia prinesie a na čo si majú dať pozor. 

V akých situáciách viete majiteľom domov 
a bytov pomôcť?

Nepripravujeme projekty a detailné riešenia, no 
vieme odporučiť, čo by mohlo mať v ich prípade 
perspektívne využitie a na čo si dať pozor, prípad-
ne na čo sa predajcov pýtať. Napríklad, ak chcú 
doma znížiť spotrebu energie alebo aj stavajú či re-
konštruujú dom, preberáme spolu aktuálne mož-
nosti. Riešení pritom môže byť nespočetne veľa, 
pomáhame im vybrať tie najužitočnejšie. 

Kde a ako môžu záujemcovia poradenstvo využiť?
Na našej stránke www.zitenergiou.sk zverejňujeme 
príklady a odporúčania, hovoríme o výhodách a ob-
medzeniach jednotlivých riešení. Naše poradenstvo 
využívajú najmä domácnosti, pomáhame však aj 
samosprávam, prevádzkovateľom verejných budov 
či podnikateľom. Kontaktovať nás možno e-mailom 
alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399. 
Konzultácie poskytujeme aj osobne v poradenských 
centrách, aktuálne v Bratislave, Trenčíne, Banskej 
Bystrici a v Košiciach. Pripravujeme otvorenie ďal-
ších poradenských centier v Žiline a v Nitre.

Poradenské centrum SIEA nájdete aj na 
veľtrhu Aquatherm Nitra 2019 v hale M3, 
stánok č. 358.

Špecialista na vetranie s rekuperáciou tepla

www.atrea.sk

systémy vetrania systémy vetrania vetracie jednotky větrání a klimatizace vetracie jednotky

RODINNÉ DOMY BYTOVÉ DOMY OBČIANSKE A PRIEMYSELNÉ STAVBY (VEĽKO) KUCHYNE ŠKOLY A ŠKÔLKY

Špecialista na vetranie s rekuperáciou tepla

PRÍĎTE SI VYSKÚŠAŤ 

SVET VIRTUÁLNEJ REALITY 

NA VLASTNEJ KOŽI!

AKÉ SÚ MOŽNOSTI ÚSPOR ENERGIE V DOMÁCNOSTI
Odborné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je k dispozícii individuálne a bezplatne

Náklady na energiu tvoria podstatnú časť rodinného rozpočtu. Ako môžete znížiť spotrebu energie práve vo vašej 
domácnosti, vám bezplatne poradia odborníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách 
ŽIŤ ENERGIOU. Energetický konzultant z poradenského centra v Banskej Bystrici Michal Ilovič vysvetľuje, aké sú 
najväčšie možnosti úspor energie v domácnosti a na čo si dať pri investíciách v tejto oblasti pozor.

Prečo sa Vám páči spojenie práve s Aquather-
mom Nitra?
Veľtrh Aquatherm ma dlhoročnú tradíciu, vi-
ackrát som ho navštívila, pokladám ho za 
veľmi úspešný. V súčasnosti je téma energet-
ickej hospodárnosti budov veľmi aktuálna a jej 
neodmysliteľnou súčasťou sú technické zaria-
denia budov, obnoviteľné zdroje energie, ale aj 
nové moderné technológie napr. v oblasti mera-
nia a regulácie. Je veľmi dôležité, aby sa odborná 
aj laická verejnosť, ktorá veľtrh navštevuje, mala 
možnosť bližšie oboznámiť s témou pasívnych 
budov, či budov s takmer nulovou spotrebou en-
ergie komplexne, a preto sme v inštitúte uvítali 
možnosť prezentácie našich členských fi riem 
a lektorov na Aquatherme 2019.

Akú víziu tým sledujete?
V stavebníctve pretrváva určitý stereotyp, ktorý 
je potrebné zmeniť, dnes sa musia investori a de-
veloperi vysporiadať s omnoho náročnejšími 
požiadavkami na parametre budovy, ako to bolo 
pred implementáciou európskej smernice o ener-
getickej hospodárnosti budov v r. 2010. Súčasne 
sme svedkami zmeny klímy, ktorá nás všetkých 
nevyhnutne stavia do polohy osobnej zodpoved-
nosti. 

Inštitút pre pasívne domy je priekopníkom 
pasívnych budov, energetickej hospodárnosti 
a udržateľnosti v architektúre na Slovensku. Od 
r. 2005 sme na Slovensku usporiadali množstvo 
odborných podujatí a pravidelne organizujeme 
10-dňový vzdelávací seminár Škola udržateľnej 
architektúry s takmer 300 absolventami. To 
samozrejme stále nepostačuje, na Slovensku 
chýbajú kvalifi kovaní odborníci. Preto je osveta 
a každá príležitosť prezentácie pre nás dôležitá. 

Čo je vlastne cieľom stavby pasívnych domov?
Pasívne domy sú budovy s vysokou kvalitou 
vnútorného prostredia a súčasne s veľmi nízkymi 
energetickými nárokmi na prevádzku budovy. Či 
už je to novostavba alebo obnova budovy, výsled-
kom je stavebný štandard budovy na kvalitatívne 
vyššej úrovni. Tieto parametre sa už vo veľkej 
miere premietli do súčasnej legislatívy a noriem, 
stále však prax ukazuje nedostatok informova-
nosti a nízku kvalitu výsledných diel, a tendenciu 
legislatívu obchádzať.

Prečo sa stavbe pasívnych domov ľudia bránia?
O pasívnych domoch sa rozšírili mýty, častokrát 
aj vtipné. Napríklad, že sa v nich nedajú otvárať 
okná. To je samozrejme nezmysel a v každom 

pasívnom dome je môžné otvárať okná, keď je to 
potrebné. Skvelou správou je, že to potrebné nie 
je, pretože v pasívnych domoch je inštalované 
riadené vetranie, ktoré sa o čerstvý vzduch v bu-
dove postará. Zároveň sa tak šetrí energia na 
vykurovanie, ale aj chladenie miestností, čo je 
pri otváraní okien nevyhnutný dôsledok. Obavy 
v ľudoch vyvolávajú aj vyššie investičné náklady, 
toto je už minulosťou a pri súčasných materiáloch 
a komponentoch je možné postaviť pasívny dom 
za rovnaké náklady ako bežnú stavbu.

Ako sa rieši pasívny štandard pri verejných 
budovách?
Pasívny štandard vo verejných budovách nie 
je jednoduché presadiť. Novostavby vere-
jných budov sa zriedkavo, resp. vôbec nesta-
vajú. Pri obnovách budov, či už verejných, alebo 
akýchkoľvek, je dôležité vychádzať z princípov 
pasívnych domov, vtedy je veľký predpoklad, 
že sa budova dostane do kategórie pasívneho 
štandardu. Takéto obnovy vyžadujú skúsený pro-
jektový tím.

Čo je pri pasívnej stavbe to najpodstatnejšie?
Pri pasívnom dome je dôležité dodržať niekoľko 
princípov, týkajú sa správneho umiestnenia na 
pozemku a orientácii voči svetovým stranám, 
dodržať požadované parametre. Tieto parametre 
sa týkajú energetickej obálky budovy, teda tepel-
notechnické parametre konštrukčného systému 
budovy, eliminovať slabé miesta v konštrukcii- 
tzv.tepelné mosty, samozrejme nevyhnutnosťou 
je použiť okná s trojitým izolačných zasklením, 
veľmi dôležité je exteriérové tienenie zasklených 
plôch proti letnému prehrievaniu, zabezpečiť 

vysokú vzduchotesnosť konštrukcie, inštalovať 
riadené vetranie s rekuperáciou, využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie ako sú tepelné 
čerpadlá a fotovoltaické slnečné kolektory. 

Čo by ste povedala zákazníkovi, ktorý by 
prišiel, že chce pasívny dom?
Na inštitút sa obracajú záujemcovia o stav-
bu pomerne často. Každého povzbudíme 
a odporučíme mu skontaktovať sa s našimi 
členskými fi rmami, vybrať si svojho architek-
ta z našich vyškolených absolventov. Ďalej 
majú možnosť navštíviť pasívne domy počas 
každoročne organizovaných tzv. Dní pasívnych 
domov, kde sa môžu porozprávať s majiteľmi, ako 
sa im v ich pasívnom dome býva. Výstavba ich 
pasívneho domu je potom jednoduchšia.

Ako súvisia klimatická zmena a pasívne 
budovy?
Budovy svojou prevádzkou (vykurovanie, 
chladenie, vetranie, príprava teplej vody, atď.) 
produkujú až 40 % emisií CO

2
. Je veľmi dôležité, 

aby sa prijaté normy a legislatíva v praxi čím skôr 
začali uplatňovať a kontrolovať. Hoci sú nové 
požiadavky pomerne prísne nastavené, skúse-
nosti ukazujú, že ich dôsledná aplikácia prináša 
požadované výsledky. Závery z klimatickej kon-
ferencie v Katoviciach počiatkom decembra 2018 
hovoria o tom, že majú všetky štáty dva roky na 
to, aby upravily svoje záväzky na znižovanie 
emisií v období 2020 až 2030. Európska únia 
má emisie znížiť aspoň o 55 % namiesto doteraz 
platných 40 %. To je veľmi náročná úloha a preto 
už nie sú prijateľné žiadne výhovorky, treba sa 
správať zodpovedne. redakcia
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Úvaha o Aquatherme

Kto realizuje TZB 
moderného domu

Príďte si vyskúšať 
svet virtuálnej reality 
na vlastnej koži
Umožníme vám, priamo na našom stánku, na-
vštíviť objekt so systémom centrálneho vetrania 
s možnosťou vykonania servisných prác na streš-
nej jednotke DUPLEX MultiEco-N. 
Na záver pobytu vo virtuálnom svete si môžete 
vyskúšať voľný pád z lávky umiestnenej na stre-
che objektu.

Tým ATREA Vás pozýva
do haly M3 do stánku 316
Spoločnosť ATREA už 25 rokov vyrába a do-
dáva vzduchotechnické zariadenia s rekuperá-
ciou tepla. Medzi hlavné produkty patria vetra-
cie jednotky s rekuperáciou tepla Duplex, ktoré 
sú vhodné pre všetky aplikácie v priemyselných 
a občianskych stavbách. Kompletné systémy pre 
vetranie (veľko) kuchýň sú v súčasnej dobe pre-
vádzkované v tisíckach kuchynských prevádzok 
v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku 
alebo v Rusku. Každý rok inštalujeme viac ako 
50 vetracích a klimatizačných stropov SKV ale-
bo TPV. Pre nízkoenergetické a pasívne domy 
dodávame kompletný systém vetrania, vykuro-
vania a chladenia, všetko v jednom bez nutnosti 
kombinovania rôznych výrobcov a systémov.   

www.atrea.sk

Časopis so zmyslom pre 
dizajn a architektúru
Magazín SaB – Stavebníctvo a bývanie patrí medzi 
stálice na slovenskom mediálnom trhu. Obľúbený 
dvojmesačník v každom vydaní ponúka bohatý pri-
erez inšpirácií a praktických tipov z oblasti bývania, 
produktového dizajnu, životného štýlu, starostlivosti 
o záhradu a jej zakladania, cestovania, stavebníctva 
i architektúry. Poskytuje čitateľovi potrebný prehľad 
o aktuálnych trendoch v dizajne, ale aj pomocnú 
ruku pri tvorbe a zariaďovaní interiéru, kúpe nehnu-
teľnosti, výstavbe či rekonštrukcii domov.

Prečo pasívne domy na Aquatherme
Aquatherm Nitra bol vždy prehliadkou trendov a inovácií v oblasti TZB. Avšak nároky 
na energetickú hospodárnosť dnes už presahujú oblasť TZB a prestupujú všetkými 
oblasťami stavby budov. Preto sa ukazuje zmysluplné k srdcu budovy, ktorým je TZB, 
prezentovať aj jej obal. A tak sme vyzvali k spolupráci Inštitút pre pasívne domy 
a v súvislosti s tým vyspovedali jeho riaditeľku Ing. Lubicu Šimkovicovú.

Výrobca 
polyetylénových  

potrubia pre vodu, 
kanalizáciu, plyn,  

ochranných trubiek 
a spojovacích 

materiálov

www.lunaplast.cz

TEŠÍME SA 
NA VAŠU NÁVŠTEVU 

HALA M2  
STÁNOK č. 209

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu a „pre-
čítajte si“ offl ine exponáty – názov, typ, kontakt-
né informácie na predajcu atd. Kontaktné údaje 
o všetkých exponátoch budete mať prakticky 
okamžite k dispozícii a všetky dáta si môžete za-

slať naraz na Váš e-mail 
ako excelovský súbor 
v pohodlí domova.
Aplikáciu inštalujte  pro-
stredníctvom uvedeného 
QR kódu, ktorý je univer-
zálny pre Android aj pre 
iPhone a iPad.

Aplikácia ATapp®
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Žijeme 
na internete.  

Pozrite sa k nám.

Kedykoľvek  
a kdekoľvek.

Inovatívne potrubné 
systémy

Navštívte nás
na veľtrhu – hala F,

stánok 010

KE KELIT Slovakia Trading s.r.o.
PREDAJŇA  Galantská cesta 360,

929 01  Dunajská Streda 
TELEFON + 421 908 810 913

E-MAIL info@kekelit.sk

www.kekelit.com

KELEN rozvody - PPR, 
pitná studená-teplá voda

KETRIX potrubie - PPR, 
stlačený vzduch, chladia-
ce kvapaliny

KELOX - podlahový vyku-
rovací systém pre suchú 
aj mokrú výstavbu

LEXEL - izolácia so 
štruktúrou, ohrev aj ch-
ladenie 

KELOX - PROTEC vysoko 
kvalitné nasúvacie tvarov-
ky, rýchla a jednoduchá 
montáž 

KELIT PEX potrubie izo-
lované PUR penou - diaľ-
kové vykurovanie, sanita

KELOX - pitná voda, vyku-
rovanie,
tyče, kotúče, lisovacie 
tvarovky, skrutkové spoje

KELOX - priemyselný 
plošný vykurovací sys-
tém, rozvádzače, skrinky, 
doplnky      
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Voňavý veľtrh 
Aquatherm Nitra 2019
Na 20. ročník veľtrhu Aquatherm zavítali origi-
nálne vône HAPPYAROMA. Ide o profesionál-
ne aromatizovanie interiérov prostredníctvom 
difuzérov a vonných olejov. „Prevoniavame  pre-
važne fi remné priestory ako sú vstupné haly a re-
cepcie, zasadačky, showroomy a veľké predajné 
priestory. Aromatizovať výstavné haly na tomto 
veľtrhu je pre nás veľká výzva a česť zároveň,“ 
hovorí Mgr. Iveta Klemanová, obchodná a mar-
ketingová riaditeľka značky HAPPYAROMA.
Ich stánok nájdete v hale M3 – č. 330
www.happyaroma.sk.

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV – VÝSTAVNÉ HALY

123 ABC PLYN, spol. s r.o.

108 ait-slovensko s.r.o

129 AQUASTOP – Jozef Pilát

115 ATTACK® s.r.o.

121 BREL spol. s.r.o

110 Brilon a.s.

107
Buderus
Robert Bosch, spol. s r.o.,
Divízia Termotechnika – Buderus

120 DZ Dražice

124 Elterm, s.r.o.

125 Flaga spol. s r.o.

101 GEROtop spol. s r.o.

127 GMR GAS s.r.o.

105 Herz, spol. s r.o.

119
Junkers 
Robert Bosch, spol. s r.o., 
Divízia Termotechnika – Junkers

102 Marox s.r.o.

116 META-GAS, spol. s r.o.

126 NRG fl ex, s.r.o.

122 Oventrop GmbH & Co. KG

118 P.M.H. – Invest &  Trade  spol. s r.o.

113
Protherm
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

106 Ptáček – veľkoobchod, a.s.

103 REMS Česká republika s.r.o.

111
STIEBEL ELTRON v zastúpení 
Tatramat – ohrievače vody

117 Testo, s.r.o.

114
Vaillant
Vaillant Group Slovakia s.r.o. 

112 Viessmann, s.r.o.

128 VS Trade Ing. Valašek Štefan

109 Weishaupt spol. s r.o.

201 AEROFLEX – SK, s.r.o.

242 AGUA Bratislava s.r.o.

245 ALMEVA EAST EUROPE s.r.o.

241 AQUAtrend, s.r.o.

240 BRINKO Werkzeugefabrik GmbH

228 C.R.A. spol. s r.o.

225 CERTIMA, s.r.o.

211 DISPO-M s.r.o.

234 ELEKTROBOCK CZ s.r.o.

204 EZV spol. s r.o.

220 Fajn inštalatér

233 Fermit GmbH Tesniace materiály

218 FV – Plast, a.s.

250 Grundfos Sales Czechia 
and Slovakia s.r.o.

257 HL Hutterer & Lechner GmbH

249 HUTMEN S.A.

203 HYDROUS s.r.o.

244 Chlormont, s.r.o.

243 CHUDĚJ, s.r.o.

215 Ideal Standard s.r.o.

208 Interclima

217 John Guest Czech s.r.o.

254 Landis+Gyr s.r.o., organizačná zložka

256 LEXMED

221 Liepsnele – DRUKYS s.r.o.

248 LIŠTOVÉ CENTRUM EU, s.r.o.

209 Luna Plast, a.s.

255 MARLUS Group s.r.o.

250 MAXTRA Control s.r.o.

253 Meratex, s.r.o.

222 MERTENS spol. s r.o.

238 MINIB, a.s.

202 MORUS s.r.o. Stavebno–
obchodná spoločnosť

232 MRU Slovensko, Ivan Hatiar – 
EKOtrón

230 NOVASERVIS s.r.o.

246 Novitera a.s.

237 OCTOPUS ENERGI, s.r.o. 

219 Ohrievacia technika s.r.o. – ETA

212 Ostendorf – OSMA s.r.o.

252 panfi tinka.cz s.r.o

239 PELLASX Sp. z o.o. Sp. k.

235 QUANTUM Heating s.r.o.

214 SAMTEK, s.r.o.

236 SLOVARM, a.s.

231 SVIS Trade s.r.o.

227 TermoConsult, s.r.o.

226 Thermo-control SK s.r.o.

229 Tomegas SK, s.r.o.

251 TRJ s.r.o.

205 TZB-Market, s.r.o.

213 VIADRUS a.s.

210 VIMAR – Pavol Vigaš

206 V-systém elektro, s.r.o.

207 Waleon s.r.o.

237 WATER TECHNOLOGY s.r.o.

247 WESTECH SOLAR s.r.o.

216 Wöhler Bohemia s.r.o.

320 2VV s.r.o.

304 A-INVENT s.r.o.

341 ALTEKO, s.r.o.

301 ANTICOR Bohemia s.r.o.

303 AQUAFLOT, spol. s r.o.

342
AQUASAR – Odstránenie 
vodného kameňa

316 ATREA s.r.o.

322
Cech vykurovania, tepelnej 
techniky a inštalácií

317 CLIMAPORT s.r.o.

306 CLIMAT, s.r.o.

305 Comfort Technology s. r. o.

318 CS-MTRADE Slovensko, s.r.o.

344
Česká agentura na podporu 
obchodu | CzechTrade

307
DREKOMA Ing. Vladimír 
Harazím, CSc.

321
ELEKTRODESIGN ventilátory 
SK s.r.o.

330 HAPPYAROMA

349 HOBLINA Slovensko s.r.o.

348 Inštitút pre pasívne domy

309 JAGA GROUP s.r.o.

329 Karma Český Brod a.s.

360 Klahoss spol. s r.o.

317 KLIMA TREND, spol. s r.o.

317 KLIMAK, spol. s r.o.

308 KLIMAX Teplice s.r.o.

337 Kotrbatý V.M.Z., spol. s r. o.

339 KOVOMAT TORNALA

332 KS Klima-Service, a.s.

333 Lindab a.s.

318
Mitsubishi Electric – CS-
MTRADE Slovensko s.r.o 

320 Multi-VAC SK spol. s r.o.

336 OZONTECH, s.r.o.

356 PAMI – mont, s.r.o.

343, 
345

PRAŽÁK s.r.o.

311 Protronix s.r.o.

315 REKUPER SYCHROV, s.r.o.

334 San Injekt, s.r.o.

356 SAS – Zaklad Metalowo-Kotlarsi SAS

314 SERAK-TECH s.r.o.

319 SINCLAIR Slovakia s.r.o.

358
Slovenská inovačná 
a energetická agentúra

323
Slovenská spoločnosť pre 
techniku prostredia

313 TATAREK Sp. z o.o.

317 TECHNOV, s.r.o.

328 TeploZima.sk

347 THERMOFLOC s.r.o.

312 TZB produkt, s.r.o.

313 ZOP Plus s.r.o.
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VÝSTAVNÝ AREÁL
EXHIBITION GROUND

HLAVNÝ
VSTUP

VÝSTAVNÁ HALA M2

VÝSTAVNÁ HALA M3

029 AFRISO spol. s r.o.

002 Anos s.r.o., zn. Teplá podlaha

045 ant s.r.o.

004 ANTE Slovakia s.r.o.

042 APM SRL

036 Ariston Thermo CZ s.r.o.

001 ATMOS Jaroslav Cankař a syn

005 AV EQUEN

014 Biokamin EU s.r.o.

011 BLAZE HARMONY S.R.O.

024 CALEFFI S.p.A.

041 DataCentrum, s.r.o.

007 Decon, s.r.o.

030 DIVASI s.r.o.

018 EARTH RESOURCES, s.r.o.

048 Eco-Term Group s.r.o.

025 ELEKTRO-MIX spol. s r.o.

022 ELÍZ – ohrievače vody s.r.o.

043 ELTIS electronic, spol. s r.o.

020 Fenix Slovensko s.r.o.

044 FIRN elektro s.r.o.

028 FRIG-PRODUCT spol. s r.o.

038 IVAR CS spol. s r.o.

047 IVT, s.r.o.

010 KE Kelit Kunststoffwerk GmbH

049 MCZ Group Slovensko

015 Mirad, s.r.o.

027 OPOP spol. s r.o.

032 PONAST spol. s r.o.

019 QUADROFLEX s.r.o.

021 REGULUS-TECHNIK, s.r.o.

026 Smartsun s.r.o.

047 Stavcomp s.r.o.

009 STENO SK s.r.o.

006 STROPUVA – Ľubomír Šoltis

016 T-FITTINGS Ltd.

008 Thermona, spol. s r.o.

005 THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

046 TRIANGEL, s.r.o.

041 TZB technik s.r.o.

039 Warmup Slovensko – Paumar s.r.o.

012 WOLF Slovenská republika, s.r.o.

037 Zamat s.r.o.

043 Zehnder Group Czech Republic s. r. o.

M1 M2 M3

HLAVNÝ VCHOD
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VP1 Ekoplus nezávislá energia s.r.o.

VÝSTAVNÁ HALA M1

hala M1
stánok č. 110

Prvý hybridný VRF systém 
s chladivom R32 na trhu!
Predstavujeme Vám prvý 2-rúrkový systém 
s chladivom R32 na trhu, ktorý zabezpečuje 
súčasné chladenie a vykurovanie so spätným 
získavaním tepla. Spája v sebe výhody systému 
s priamym tepelným výmenníkom a systému 
s vodným okruhom.
Je to možné vďaka špeciálnemu hybridnému BC 
kontroleru (HBC), ktorý sa stará o výmenu tepla 
medzi vonkajším chladivovým okruhom a vnú-
torným vodným okruhom.
Tento systém je navrhnutý špeciálne pre potreby 
modernej architektúry s vysokými nárokmi na en-
ergetickú účinnosť a komfort. Každá vnútorná jed-
notka môže pracovať nezávisle od iných v režime 
vykurovania alebo chladenia. Získané teplo, ktoré 
je odvádzané z chladených miestností je použité 
v iných miestnostiach na vykurovanie (reku-
perácia tepla je vo vnútri budovy). Vďaka tomu 
môžeme realizovať ucelené systémy pre vykuro-
vanie, chladenie a ohrev teplej vody s využitím 
obnoviteľných zdrojov v jednom systéme.
Bližšie informácie Vám radi poskytneme na 
našom stánku – hala M3 č. 318.
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1. VYKUROVANIE

ABC PLYN, spol. s r.o. www.abcplyn.sk M1 - 123

AEROFLEX – SK, s.r.o. www.aeroflex.sk M2 - 201

AFRISO spol. s r.o. www.afriso.cz F - 029

ait-slovensko s.r.o www.ait-slovensko.sk M1 - 108

ALMEVA EAST 
EUROPE s.r.o. www.almeva.eu M2 - 245

Anos s.r.o., zn. Teplá 
podlaha

www.TeplaPodlaha.
com F - 002

ant s.r.o. www.ant.sk F - 045

ANTE Slovakia s.r.o. www.mojekurenie.sk F - 004

Ariston Thermo CZ 
s.r.o. www.ariston.com/sk F - 036

ATMOS Jaroslav 
Cankař a syn www.atmos.cz F - 001

ATTACK® s.r.o. www.attack.sk M1 - 115

Biokamin EU s.r.o. www.design-biokrby.sk F - 014

BLAZE HARMONY 
S.R.O. www.blazeharmony.com F - 011

BREL spol. s.r.o www.glendimplex.sk M1 - 121

Brilon a.s. www.brilon.sk M1 - 110

BRINKO 
Werkzeugefabrik GmbH www.brinko.de M2 - 240

Buderus 
Robert Bosch, spol. s r.o., 
Divízia Termotechnika – 
Buderus

www.buderus.sk M1 - 107

CALEFFI S.p.A. www.caleffi.com F - 024

CERTIMA, s.r.o. www.certima.sk M2 - 225

CLIMAPORT s.r.o. www.climaport.sk M3 - 317

CS-MTRADE  
Slovensko, s.r.o. www.vykuruj.sk M3 - 318

DataCentrum, s.r.o. www.data-centrum.sk F - 041

Decon, s.r.o. www.decon.sk F - 007

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

DRAGON JN s.r.o. www.vanellus.cz V P2

DZ Dražice www.dzd.cz M1 - 120

Eco-Term Group s.r.o. www.
zdravevykurovanie.sk F - 048

Ekoplus nezávislá 
energia s.r.o. www.ekoplus.sk VP 1

ELEKTRO MIX spol. 
s r.o. www.elektromix.sk F - 025

ELEKTRODESIGN 
ventilátory SK s.r.o. www.elektrodesign.sk M3 - 321

ELÍZ – ohrievače vody 
s.r.o. www.eliz.sk F - 022

Elterm, s.r.o. www.elterm.sk M1 - 124

Fajn inštalatér www.fajninstalater.eu M2 - 220

Fenix Slovensko s.r.o. www.fenix.sk F - 020

Flaga spol. s r.o. www.flaga.sk M1 - 125

FRIG–PRODUCT 
spol. s r.o. www.frig.sk F - 028

FV – Plast, a.s. www.fv-plast.cz M2 - 218

GEROtop spol. s r.o. www.gerotop.sk M1 - 101

GMR GAS s.r.o. www.gmrgas.cz M1 - 127

Herz, spol. s r.o. www.herz.sk M1 - 105

Interclima www.interclima.sk M2 - 208

IVAR CS spol. s r.o. www.ivarcs.cz F - 038

IVT, s.r.o. www.cerpadla-ivt.cz F - 047

John Guest Czech s.r.o. www.johnguest.com M2 - 217

Junkers 
Robert Bosch, 
spol. s r.o., Divízia 
Termotechnika – 
Junkers

www.junkers.sk M1 - 119

Karma Český Brod a.s. karma-as.cz M3 - 329

KLIMA TREND, spol. 
s r.o. www.klimatrend.sk M3 - 317

KLIMAK, spol. s r.o. www.klimakslovakia.
com M3 - 317

KLIMAX Teplice s.r.o. www.klimax.cz M3 - 308

Kotrbatý V.M.Z., spol. 
s r. o. www.kotrbaty.cz M3 - 337

KOVOMAT TORNALA M3 - 339

LEXMED www.lexmed.sk M2 - 256

Liepsnele 
 – DRUKYS s.r.o. www.liepsnelekotol.sk M2 - 221

LIŠTOVÉ CENTRUM 
EU, s.r.o. www.listovecentrum.sk M2 - 248

Marox s.r.o. www.marox.sk M1 - 102

MCZ Group 
Slovensko www.mcz.sk F - 049

META-GAS, spol. s r.o. www.metagas.sk M1 - 116

MINIB, a.s. www.minib.cz M2 - 238

Mirad, s.r.o. www.mirad.sk F - 015

Mitsubishi Electric 
– CS-MTRADE 
Slovensko s.r.o 

www.vykuruj.sk M3 - 318

MORUS s.r.o. 
Stavebno-obchodná 
spoločnosť

www.morus.sk M2 - 202

Novitera a.s. www.novitera.sk M2 - 246

NRG flex, s.r.o. www.nrgflex.sk M1 - 126

Ohrievacia technika 
s.r.o. – ETA www.etaenergy.eu M2 - 219

OPOP spol. s r.o. www.opop.cz F - 027

Oventrop GmbH & 
Co. KG www.oventrop.sk M1 - 122

P.M.H. – Invest &  
Trade  spol. s r.o. www.pmh-co.eu M1 - 118

PAMI – mont, s.r.o. www.pamimont.sk M3 - 356

panfitinka.cz s.r.o www.panfitinka.cz, 
eshop.panfitinka.cz M2 - 252

PELLASX Sp. z o.o. 
Sp. k. www.pellasx.eu M2 - 239

PONAST spol. s r.o. www.ponast.cz F - 032

Protherm 
Vaillant Group 
Slovakia, s.r.o.

www.protherm.sk M1 - 113

Ptáček – 
veľkoobchod, a.s. www.ptacek.sk M1 - 106

QUADROFLEX s.r.o. quadroflex.sk F - 019

QUANTUM Heating 
s.r.o. www.quantumas.sk M2 - 235

REGULUS-TECHNIK, 
s.r.o. www.regulus.sk F - 021

REMS Česká 
republika s.r.o. www.rems.de M1 - 103

SAMTEK, s.r.o. www.samtek.sk M2 - 214

San Injekt, s.r.o. www.koster.sk, www.
saninjekt.sk M3 - 334

SAS – Zaklad 
Metalowo-Kotlarsi 
SAS

www.sas.busko.pl M3 - 356

SLOVARM, a.s. www.slovarm.sk M2 - 236

STENO SK s.r.o. ebc.steno.sk F - 009

STIEBEL ELTRON 
v zastúpení Tatramat 
– ohrievače vody

www.stiebel-eltron.sk M1 - 111

STROPUVA – 
Ľubomír Šoltis www.stropuva.net F - 006

SVIS Trade s.r.o. www.svistrade.com M2 - 231

T-FITTINGS Ltd. www.t-fittings.com F - 016

TECHNOV, s.r.o. www.technov.sk M3 - 317

TeploZima.sk www.teplozima.sk M3 - 328

TermoConsult, s.r.o. www.tconsult.sk M2 - 227

Testo, s.r.o. www.testo.cz M1 - 117

THERMOFLOC s.r.o. www.thermo-izolace.
cz M3 - 347

Thermona, spol. s r.o. www.thermona.cz F - 008

Tomegas SK, s.r.o. www.tomegas.sk M2 - 229

TRIANGEL, s.r.o. F - 046

TRJ s.r.o.
www.
hlinikoveradiatory.sk, 
www.rinnai.sk

M2 - 251

TZB-Market, s.r.o. www.tzbmarket.sk M2 - 205

TZB technik s.r.o. www.tzbtechnik.sk F - 041

V-systém elektro, 
s.r.o. www.v-system.sk M2 - 206

Vaillant 
Vaillant Group 
Slovakia s.r.o. 

www.vaillant.sk M1 - 114

VIADRUS a.s. www.viadrus.cz M2 - 213

Viessmann, s.r.o. www.viessmann.sk M1 - 112

VIMAR – Pavol Vigaš www.vigas.eu M2 - 210

VS Trade Ing. 
Valašek Štefan www.vstrade.sk M1 - 128

Warmup Slovensko 
– Paumar s.r.o.

warmup.sk, infraheat.
sk F - 039

Weishaupt spol. s r.o. www.weishaupt.sk M1 - 109

Wöhler Bohemia s.r.o. www.woehler.cz M2 - 216

WOLF Slovenská 
republika, s.r.o.

www.slovensko.
wolf.eu F - 012

Zamat s.r.o. www.zamatsro.sk F - 037

Zehnder Group Czech 
Republic s. r. o. www.zehnder.cz F - 043

ZOP Plus s.r.o. www.zopkrby.sk M3 - 313

2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ABC PLYN, spol. 
s r.o. www.abcplyn.sk M1 - 123

AEROFLEX – SK, 
s.r.o. www.aeroflex.sk M2 - 201

ait-slovensko s.r.o www.ait-slovensko.sk M1 - 108

ANTE Slovakia s.r.o. www.mojekurenie.sk F - 004

Ariston Thermo CZ 
s.r.o. www.ariston.com/sk F - 036

BLAZE HARMONY 
S.R.O. www.blazeharmony.com F - 011

Brilon a.s. www.brilon.sk M1 - 110

Buderus 
Robert Bosch, spol. s r.o., 
Divízia Termotechnika – 
Buderus

www.buderus.sk M1 - 107

CALEFFI S.p.A. www.caleffi.com F - 024

Decon, s.r.o. www.decon.sk F - 007

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

DZ Dražice www.dzd.cz M1 - 120

Ekoplus nezávislá 
energia s.r.o. www.ekoplus.sk VP 1

FRIG-PRODUCT 
spol. s r.o. www.frig.sk F - 028

Herz, spol. s r.o. www.herz.sk M1 - 105
Junkers 
Robert Bosch, spol. s r.o., 
Divízia Termotechnika 
– Junkers

www.junkers.sk M1 - 119

Liepsnele 
 – DRUKYS s.r.o.

www.liepsnelekotol.
sk M2 - 221

MCZ Group 
Slovensko www.mcz.sk F - 049

META-GAS, spol. s r.o. www.metagas.sk M1 - 116

MORUS s.r.o. 
Stavebno-obchodná 
spoločnosť

www.morus.sk M2 - 202

Novitera a.s. www.novitera.sk M2 - 246

Ohrievacia technika 
s.r.o. – ETA www.etaenergy.eu M2 - 219

Oventrop GmbH & 
Co. KG www.oventrop.sk M1 - 122

PAMI – mont, s.r.o. www.pamimont.sk M3 - 356

panfitinka.cz s.r.o www.panfitinka.cz, 
eshop.panfitinka.cz M2 - 252

PONAST spol. s r.o. www.ponast.cz F - 032

Protherm 
Vaillant Group 
Slovakia, s.r.o.

www.protherm.sk M1 - 113

Ptáček – 
veľkoobchod, a.s. www.ptacek.sk M1 - 106

QUANTUM Heating 
s.r.o. www.quantumas.sk M2 - 235

REGULUS-TECHNIK, 
s.r.o. www.regulus.sk F - 021

SINCLAIR Slovakia 
s.r.o.

www.sinclair 
-solutions.com M3 - 319

STIEBEL ELTRON v 
zastúpení Tatramat – 
ohrievače vody

www.stiebel-eltron.sk M1 - 111

STROPUVA – Ľubo-
mír Šoltis www.stropuva.net F - 006

TeploZima.sk www.teplozima.sk M3 - 328

Testo, s.r.o. www.testo.cz M1 - 117

TRIANGEL, s.r.o. F - 046

Vaillant 
Vaillant Group  
Slovakia s.r.o.

www.vaillant.sk M1 - 114

Viessmann, s.r.o. www.viessmann.sk M1 - 112

VS Trade Ing. Valašek 
Štefan www.vstrade.sk M1 - 128

WESTECH SOLAR 
s.r.o.

www.solarnekolektory-
-trubicovekolektory.sk M2 - 247

WOLF Slovenská 
republika, s.r.o. www.slovensko.wolf.eu F - 012

Zamat s.r.o. www.zamatsro.sk F - 037

3. VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZÁCIA

2VV s.r.o. www.2vv.cz M3 - 320

A-INVENT s.r.o. www.inventer.cz M3 - 304

ABC PLYN, spol. 
s r.o. www.abcplyn.sk M1 - 123

AEROFLEX – SK, s.r.o. www.aeroflex.sk M2 - 201

ait-slovensko s.r.o www.ait-slovensko.sk M1 - 108

ALTEKO, s.r.o. www.alteko.cz M3 - 341

ANTICOR Bohemia 
s.r.o. anticor.cz M3 - 301

AQUASTOP – Jozef Pilát www.aquastop.sk M1 - 129

ATREA s.r.o. www.atrea.cz M3 - 316

Buderus 
Robert Bosch, 
spol. s r.o., Divízia 
Termotechnika – 
Buderus

www.buderus.sk M1 - 107

CALEFFI S.p.A. www.caleffi.com F - 024

CLIMAPORT s.r.o. www.climaport.sk M3 - 317

CLIMAT, s.r.o. www.climat.sk M3 - 306

Comfort Technology 
s. r. o. www.comtechno.sk M3 - 305

CS-MTRADE 
Slovensko, s.r.o. www.vykuruj.sk M3 - 318

Decon, s.r.o. www.decon.sk F - 007

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

DREKOMA Ing. 
Vladimír Harazím, 
CSc.

www.drekoma.cz M3 - 307

ELEKTRO MIX spol. 
s r.o. www.elektromix.sk F - 025

ELEKTRODESIGN 
ventilátory SK s.r.o. www.elektrodesign.sk M3 - 321

ELTIS electronic, 
spol. s r.o. www.vetranie.sk F - 043

FIRN elektro s.r.o. www.firn.sk F - 044

FRIG-PRODUCT 
spol. s r.o. www.frig.sk F - 028

FV – Plast, a.s. www.fv-plast.cz M2 - 218

HAPPYAROMA www.happyaroma.sk M3 - 330

HUTMEN S.A. www.hutmen.pl M2 - 249

IVAR CS spol. s r.o. www.ivarcs.cz F - 038

Karma Český Brod a.s. karma-as.cz M3 - 329

KE Kelit Kunststo-
ffwerk GmbH www.kekelit.com F - 010

KLIMA TREND, spol. 
s r.o. www.klimatrend.sk M3 - 317

KLIMAK, spol. s r.o. www.klimakslovakia.
com M3 - 317

KLIMAX Teplice s.r.o. www.klimax.cz M3 - 308

KS Klima-Service, a.s. www.ksklimaservice.cz M3 - 332

Liepsnele   
– DRUKYS s.r.o. www.liepsnelekotol.sk M2 - 221

Lindab a.s. www.lindab.sk M3 - 333

Mitsubishi Electric 
– CS-MTRADE 
Slovensko s.r.o 

www.vykuruj.sk M3 - 318

Multi-VAC SK spol. 
s r.o. www.multivac.sk M3 - 320

OCTOPUS ENERGI, 
s.r.o. / WATER TECH-
NOLOGY, s.r.o.

www.watertechno-
logy.sk M2 - 237

OZONTECH, s. r. o. www.ozontech.cz M3 - 336

panfitinka.cz s.r.o www.panfitinka.cz, 
eshop.panfitinka.cz M2 - 252

Protronix s.r.o. www.careforair.eu M3 - 311

Ptáček – veľkoob-
chod, a.s. www.ptacek.sk M1 - 106

QUANTUM Heating 
s.r.o. www.quantumas.sk M2 - 235

REGULUS-TECHNIK, 
s.r.o. www.regulus.sk F - 021

REKUPER SYCHROV, 
s.r.o. www.rekuper.cz M3 - 315

San Injekt, s.r.o. www.koster.sk, www.
saninjekt.sk M3 - 334

SERAK-TECH s.r.o. www.seraktech.cz M3 - 314

SINCLAIR Slovakia 
s.r.o.

www.sinclair-soluti-
ons.com M3 - 319

SLOVARM, a.s. www.slovarm.sk M2 - 236

Smartsun s.r.o. rekuperacia-brink.sk F - 026

STIEBEL ELTRON 
v zastúpení Tatramat 
– ohrievače vody

www.stiebel-eltron.sk M1 - 111

TECHNOV, s.r.o. www.technov.sk M3 - 317

TeploZima.sk www.teplozima.sk M3 - 328

TermoConsult, s.r.o. www.tconsult.sk M2 - 227

Testo, s.r.o. www.testo.cz M1 - 117

TZB produkt, s.r.o. www.tzbprodukt.sk M3 - 312

Vaillant 
Vaillant Group  
Slovakia s.r.o.

www.vaillant.sk M1 - 114

Viessmann, s.r.o. www.viessmann.sk M1 - 112

VS Trade Ing. Valašek 
Štefan www.vstrade.sk M1 - 128

Warmup Slovensko – 
Paumar s.r.o. warmup.sk, infraheat.sk F - 039

Wöhler Bohemia s.r.o. www.woehler.cz M2 - 216

WOLF Slovenská 
republika, s.r.o. www.slovensko.wolf.eu F - 012

Zehnder Group Czech 
Republic s. r. o. www.zehnder.cz F - 043

4. VODA, KANALIZÁCIA, PLYN

ABC PLYN, spol. 
s r.o. www.abcplyn.sk M1 - 123

AEROFLEX – SK, 
s.r.o. www.aeroflex.sk M2 - 201

AFRISO spol. s r.o. www.afriso.cz F - 029

AGUA Bratislava www.agua.sk M2 - 242

ant s.r.o. www.ant.sk F - 045

ANTICOR Bohemia 
s.r.o. anticor.cz M3 - 301

APM SRL www.apm.cc F - 042

AQUAFLOT, spol. s r.o. www.aquaflot.sk M3 - 303

AQUASAR – 
Odstránenie 
vodného kameňa

www.aquasar.sk M3 - 342

AQUASTOP  
– Jozef Pilát www.aquastop.sk M1 - 129

AQUAtrend, s.r.o. www.aquatrend.eu M2 - 241

AV EQUEN www.av-equen.cz F - 005

BRINKO 
Werkzeugefabrik 
GmbH

www.brinko.de M2 - 240

CALEFFI S.p.A. www.caleffi.com F - 024

DISPO-M s.r.o. www.dispo-m.sk M2 - 211

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

DREKOMA Ing. 
Vladimír Harazím, 
CSc.

www.drekoma.cz M3 - 307

DZ Dražice www.dzd.cz M1 - 120

EARTH 
RESOURCES, s.r.o. www.erwater.sk F - 018

ELEKTRO MIX spol. 
s r.o. www.elektromix.sk F - 025

ELÍZ – ohrievače vody 
s.r.o. www.eliz.sk F - 022

EZV spol. s r.o. www.ezv.sk M2 - 204

Fermit GmbH 
Tesniace materiály www.fermit.de M2 - 233

FV – Plast, a.s. www.fv-plast.cz M2 - 218

GEROtop spol. s r.o. www.gerotop.sk M1 - 101

Herz, spol. s r.o. www.herz.sk M1 - 105

HL Hutterer & 
Lechner GmbH www.hl.at M2 - 257

HUTMEN S.A. www.hutmen.pl M2 - 249

HYDROUS s.r.o. www.hydrous.sk M2 - 203

Chlormont, s.r.o. novavoda.sk M2 - 244

CHUDĚJ, s.r.o. www.chudej.cz M2 - 243

IVAR CS spol. s r.o. www.ivarcs.cz F - 038

Karma Český Brod a.s. karma-as.cz M3 - 329

KE Kelit 
Kunststoffwerk GmbH www.kekelit.com F - 010

KLIMAX Teplice s.r.o. www.klimax.cz M3 - 308

Luna Plast, a.s. www.lunaplast.cz M2 - 209

MARLUS Group s.r.o. www.marlus.sk M2 - 255

Marox s.r.o. www.marox.sk M1 - 102

MAXTRA Control s.r.o. www.maxtracontrol.sk M2 - 250

MERTENS spol. s r.o. www.mertens.sk M2 - 222

META-GAS, spol. s r.o. www.metagas.sk M1 - 116

Mirad, s.r.o. www.mirad.sk F - 015

NOVASERVIS s.r.o. www.novaservis.cz M2 - 230

NRG flex, s.r.o. www.nrgflex.sk M1 - 126

OCTOPUS ENERGI, 
s.r.o. / WATER 
TECHNOLOGY, s.r.o.

www.
watertechnology.sk M2 - 237

Ostendorf  
– OSMA s.r.o.

www.
kanalizacezplastu.cz
www.ostendorf-
osma.com

M2 - 212

Oventrop GmbH & 
Co. KG www.oventrop.sk M1 - 122

OZONTECH, s.r.o. www.ozontech.cz M3 - 336

panfitinka.cz s.r.o www.panfitinka.cz, 
eshop.panfitinka.cz M2 - 252

Ptáček – 
veľkoobchod, a.s. www.ptacek.sk M1 - 106

QUADROFLEX s.r.o. quadroflex.sk F - 019

QUANTUM Heating 
s.r.o. www.quantumas.sk M2 - 235

REGULUS-TECHNIK, 
s.r.o. www.regulus.sk F - 021

REMS Česká 
republika s.r.o. www.rems.de M1 - 103

SAMTEK, s.r.o. www.samtek.sk M2 - 214

SLOVARM, a.s. www.slovarm.sk M2 - 236

STENO SK s.r.o. ebc.steno.sk F - 009

SVIS Trade s.r.o. www.svistrade.com M2 - 231

T-FITTINGS Ltd. www.t-fittings.com F - 016

Testo, s.r.o. www.testo.cz M1 - 117

Tomegas SK, s.r.o. www.tomegas.sk M2 - 229

TRIANGEL, s.r.o. F - 046

TZB-Market, s.r.o. www.tzbmarket.sk M2 - 205

TZB technik s.r.o. www.tzbtechnik.sk F - 041

VS Trade Ing. 
Valašek Štefan www.vstrade.sk M1 - 128

Waleon s.r.o. www.waleon.sk M2 - 207

WESTECH SOLAR s.r.o.
www.
solarnekolektory-
trubicovekolektory.sk

M2 - 247

Wöhler Bohemia s.r.o. www.woehler.cz M2 - 216

5. SANITA, KÚPEĽNE A DESIGN

APM SRL www.apm.cc F - 042

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

ELEKTRO MIX spol. 
s r.o. www.elektromix.sk F - 025

HAPPYAROMA www.happyaroma.sk M3 - 330

HL Hutterer & 
Lechner GmbH www.hl.at M2 - 257

Ideal Standard s.r.o. M2 - 215

LIŠTOVÉ CENTRUM 
EU, s.r.o. www.listovecentrum.sk M2 - 248

META-GAS, spol. s r.o. www.metagas.sk M1 - 116

Mirad, s.r.o. www.mirad.sk F - 015

NOVASERVIS s.r.o. www.novaservis.cz M2 - 230

OZONTECH, s. r. o. www.ozontech.cz M3 - 336

panfitinka.cz s.r.o. www.panfitinka.cz, 
eshop.panfitinka.cz M2 - 252

Ptáček – 
veľkoobchod, a.s. www.ptacek.sk M1 - 106

SAMTEK, s.r.o. www.samtek.sk M2 - 214

STENO SK s.r.o. ebc.steno.sk F - 009

WESTECH SOLAR 
s.r.o.

www.
solarnekolektory-
trubicovekolektory.sk

M2 - 247

Zehnder Group Czech 
Republic s. r. o. www.zehnder.cz F - 043

6. MERANIE, RIADENIE A REGULÁCIA

ABC PLYN, spol. s r.o. www.abcplyn.sk M1 - 123

AFRISO spol. s r.o. www.afriso.cz F - 029

Brilon a.s. www.brilon.sk M1 - 110

CALEFFI S.p.A. www.caleffi.com F - 024

DataCentrum, s.r.o. www.data-centrum.sk F - 041

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

Eco-Term Group s.r.o. www.
zdravevykurovanie.sk F - 048

ELEKTROBOCK CZ 
s.r.o. www.electrobock.cz M2 - 234

FRIG-PRODUCT 
spol. s r.o. www.frig.sk F - 028

GMR GAS s.r.o. www.gmrgas.cz M1 - 127

Chlormont, s.r.o. novavoda.sk M2 - 244

Interclima www.interclima.sk M2 - 208

KLIMA TREND, spol. 
s r.o. www.klimatrend.sk M3 - 317

KLIMAK, spol. s r.o. www.klimakslovakia.com M3 - 317

Landis+Gyr s.r.o., 
organizačná zložka www.landisgyr.cz M2 - 254

Marox s.r.o. www.marox.sk M1 - 102

Meratex, s.r.o. www.meratex.sk M2 - 253

META-GAS, spol. s r.o. www.metagas.sk M1 - 116

MRU Slovensko, Ivan 
Hatiar – EKOtrón www.mru.sk M2 - 232

Oventrop GmbH & 
Co. KG www.oventrop.sk M1 - 122

Protronix s.r.o. www.careforair.eu M3 - 311

Ptáček – 
veľkoobchod, a.s. www.ptacek.sk M1 - 106

QUANTUM Heating 
s.r.o. www.quantumas.sk M2 - 235

REGULUS-TECHNIK, 
s.r.o. www.regulus.sk F - 021

Stavcomp s.r.o. www.stavcomp.sk F - 047

TATAREK Sp. z o.o. www.tatarek.com.pl M3 - 313

Testo, s.r.o. www.testo.cz M1 - 117

Thermo-control SK 
s.r.o. thermo-control.sk M2 - 226

TZB technik s.r.o. www.tzbtechnik.sk F - 041

Vaillant 
Vaillant Group 
Slovakia s.r.o.

www.vaillant.sk M1 - 114

Viessmann, s.r.o. www.viessmann.sk M1 - 112

Wöhler Bohemia 
s.r.o. www.woehler.cz M2 - 216

WOLF Slovenská 
republika, s.r.o.

www.slovensko.
wolf.eu F - 012

7. VZDELÁVANIE, ODBORNÁ LITERATÚRA, 
PORADENSTVO, OSTATNÉ

ABC PLYN, spol. s r.o. www.abcplyn.sk M1 - 123

AEROFLEX – SK, s.r.o. www.aeroflex.sk M2 - 201

AFRISO spol. s r.o. www.afriso.cz F - 029

ant s.r.o. www.ant.sk F - 045

Ariston Thermo CZ 
s.r.o. www.ariston.com/sk F - 036

BRINKO 
Werkzeugefabrik 
GmbH

www.brinko.de M2 - 240

C.R.A. spol. s r.o. www.cra.sk M2 - 228

Cech vykurovania, 
tepelnej techniky 
a inštalácií

www.cvtti.sk M3 - 322

Česká agentura 
na podporu obchodu 
CzechTrade

www.czechtrade.cz M3 - 344

DataCentrum, s.r.o. www.data-centrum.sk F - 041

DIVASI s.r.o. www.divasi.sk F - 030

EARTH RESOURCES, s.r.o. www.erwater.sk F - 018

Inštitút pre pasívne 
domy www.iepd.sk M3 - 348

Interclima www.interclima.sk M2 - 208

JAGA GROUP s.r.o. www.jaga.sk M3 - 309

Klahoss spol. s r.o. www.klahoss.sk M3 - 360

KLIMAX Teplice s.r.o. www.klimax.cz M3 - 308

LEXMED www.lexmed.sk M2 - 256
LIŠTOVÉ CENTRUM 
EU, s.r.o. www.listovecentrum.sk M2 - 248

MARLUS Group s.r.o. www.marlus.sk M2 - 255

MAXTRA Control s.r.o. www.maxtracontrol.sk M2 - 250

META-GAS, spol. s r.o. www.metagas.sk M1 - 116

Oventrop GmbH & 
Co. KG www.oventrop.sk M1 - 122

QUANTUM Heating s.r.o. www.quantumas.sk M2 - 235

REGULUS-TECHNIK, 
s.r.o. www.regulus.sk F - 021

San Injekt, s.r.o. www.koster.sk, www.
saninjekt.sk M3 - 334

Slovenská inovačná 
a energetická agentúra www.siea.sk M3 - 358

Slovenská 
spoločnosť pre 
techniku prostredia

www.sstp.sk M3 - 323

STROPUVA – 
Ľubomír Šoltis www.stropuva.net F - 006

TZB technik s.r.o. www.tzbtechnik.sk F - 041

VS Trade Ing. 
Valašek Štefan www.vstrade.sk M1 - 128

Wöhler Bohemia s.r.o. www.woehler.cz M2 - 216

AQUATHERM PASIV

PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

Inštitút pre pasivné 
domy www.iepd.sk M3 - 348

Klahoss spol. s r.o. www.klahoss.sk M3 - 360

STAVEBNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

HOBLINA Slovensko 
s.r.o. www.hoblina.sk M3 - 349

PRAŽÁK s.r.o. www.prazak.cz M3 - 343, 
345

Klahoss spol. s r.o. www.klahoss.sk M3 - 360

San Injekt, s.r.o. www.koster.sk,  
www.saninjekt.sk M3 - 334

THERMOFLOC s.r.o. www.thermofloc.sk M3 - 347

TECHNICKÁ ZARIADENIA BUDOV

Klahoss spol. s r.o. www.klahoss.sk M3 - 360

5.– 8. 2. 2019
AGROKOMPLEX

Navštívte nás
hala F - stánok è. 021

Kód partnera: 1900210 www.regulus.sk

VETRANIE AJ KÚRENIE
pod palcom!
Jednoducho s aplikáciou Regulus IR Client, ktorá uľahčuje prístup 
k regulátoru Regulus IR 12 CTC prostredníctvom Vášho mobilu. 
V jednotlivých dlaždiciach môžete jednoducho zmeniť požadovanú teplotu 
v miestnosti alebo ovládať intenzitu vetrania v dome. Je možné tiež meniť 
požadovanú teplotu vody alebo spustiť okamžitú cirkuláciu teplej vody.

Nájdete na veľtrhu Aquatherm Nitra
5. - 8. 2. 2019, národné výstavisko AGROKOMPLEX NITRA

60º C

ZOZNAM VYSTAVOVATEĽOV – NOMENKLATÚRA 
KOMPLETNÉ KATALÓGOVÉ ZÁPISY SÚ K DISPOZÍCII NA WWW.AQUATHERM-NITRA.COM 
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UTOROK 5. 2. 2019

10:00 – 13:00
Sprievodný program na tému: 
Smart výrobky a technológie pre VODU
Miesto: 
Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant:
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., 
SvF STU Bratislava

Európske normy pre vodovody a kanalizáciu 
v budovách. doc. Ing. Jana Peráčková, SvF STU Bratislava
Návrh rozvodu vody na hasenie požiaru v budovách 
podľa vybraných európskych noriem. 
Ing. Taťjana Jánošková, PhD., SvF STU Bratislava
Priebehy dennej spotreby vody v bytových domoch 
na Slovensku. Ing. Milan Krafčík, SvF STU Bratislava
Hygiena pitnej vody. Ing. Dominika Juhošová, PhD., 
SvF STU Bratislava
Usporiadanie potrubných rozvodov v šachtách ZTI. 
Ing. Lenka Jágerská, PhD., Ing. Tomáš Rubaninský, 
Hilti Slovakia, spol. s r.o.
Nepriamo-ohrevné zásobníkové ohrievače vody Austria 
Email. Ing. Ján Kouba, Brilon a.s.
Novinky v príslušenstve kanalizácie. 
Ing. Pavol Mayer, HL Hutterer & Lechner, GmbH 

13:30 – 16:00
Tématická konferencie 
na tému: 
Princípy pasívnych domov, 
ako spoľahlivý základ pre navrhovanie 
súčasných budov
Miesto: 
Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant konferencie:
Ing. Lubica Šimkovicová
Inštitút pre pasivné domy, iEPD

9:00 – 17:30
TECHFORUM 2019
Jednodňová odborná 
a ofi ciálna konferencia 
veľtrhu zameraná 
na prezentáciu riešení v oblasti TZB 
pre projektantov, architektov, zástupcov 
developerov a ďalších stavebných odborníkov.

Miesto: 
Konferenčný priestor v hale K 
(vstup iba pre registrovaných)

Odborný garant konferencie:
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú 
techniku
Slovenská rada pre zelené budovy
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
MDL Expo s.r.o.

Reálny vplyv „phase down HFC chladív“ na trh 
s klimatizačnými a chladiarenskými zariadeniami. 
Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, 
Vladimír Orovnický 
Daikin cloudové služby. DAIKIN AIRCONDITIONING 
CENTRAL, Martin Ďurian
Best Practices – možnosti návrhov riešení strojovní 
chladu v rôznych vyhotoveniach chladiacich systémov. 
CLIMAPORT s.r.o., Peter Behúl
Komfortné chladenie s technológiou Samsung Wind 
free ™– CFD analýzy a prípadová štúdia. SAMSUNG, 
Andrej Píš
Kaimann – nová technológia zajtrajška. AZ FLEX, 
Peter Kaimann
Regulácia a vyvažovanie v roku 2030. IMI 
HYDRONIC, Radim Hečko
ACREA, Michal Pasiar
Digitálna BIM knižnica VZT uľahčuje prácu 
projektantom, ale aj výrobe. TECHNOV, Martin Birás
Inovatívne mechanické riešenia spojovania potrubia 
a ich výhody v praxi. VICTAULIC, Aleš Vaculík
Nariadenie 1253/2014 – súčasnosť a trendy do budúcnosti. 
Robatherm Slovensko s.r.o., Eduard Jánoš
Bytové stanice Danfoss v spojení so systémom Danfoss 
Link®. DANFOSS, Štefan Hrubovčák
Podpora projektovania vzduchotechniky s využitím 
BIM technológie. REMAK, Jakub Bližňák
Hilti digitalizujeme stavebníctvo. HILTI, Juraj Wallner

Viac informácií na www.tech-forum.sk

STREDA 6. 2. 2019

10:00 – 13:00
Sprievodný program na tému: 
Smart výrobky a technológie pre TEPLO
Miesto: 
Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant:
prof. Ing. Ján Takács, PhD., 
SvF STU Bratislava

Prevádzka zdroja tepla na báze geotermálnej energie 
vo Veľkom Mederi. prof. Ing. Ján Takács, PhD., 
SvF STU Bratislava
Výskum a vývoj kompaktného energetického 
zariadenia s využitím OZE. Ing. Matej Kubica 
– Doc. Ing. Daniel Kalús, PhD. SvF STU Bratislava
Praktický pohľad na rekonštrukciu vykurovacieho 
systému. Ing. Mária Kurčová, PhD. SvF STU Bratislava
Zhodnotenie možnosti využívania geotermálnej 
energie pre vykurovanie objektov na Západnom 
Slovensku. Ing. Soňa Gažíková SvF STU Bratislava
Podpora a využívanie slnečných energetických 
systémov na Slovensku. Ing. Lukáš Skalík, 
PhD. SvF STU Bratislava
Prevádzkové podmienky tepelných čerpadiel v rodinných 
domoch. Ing. Ingrid Skalíková SvF STU Bratislava

Prínos využitia solárnej energie v bytovom dome. 
Ing. Peter Vyboch, CVTTi, Banská Bystrica

Využitie odpadového tepla z geotermálneho vrtu pre 
vysokoteplotne tepelné čerpadlo v systéme CZT Sereď. 
Ing. Peter Kuliaček, Viessmann s.r.o.

13:00 – 16:00
Sprievodný seminár: 
„Energeticky efektívne v budovách“

Miesto: 
Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant seminára:
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc.
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU. 
Ing. Matej Veverka, Slovenská inovačná a energetická 
agentúra 

Ako ďalej v Zelenej domácnostiam. Michal Ilovič, 
Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Aktuálne možnosti podpory z Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. JUDr. Mgr. Rastislav 
Milošovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra 

Hľbková obnova školskej budovy SPŠS v Trenčíne do 
najvyššieho štandardu. Ing. Martina Knappová, SPŠS 
Trenčín, Ing. Michal Lešinský, PIO Keramoprojekt Trenčín

Ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny 
s minimálnymi nákladmi. Libor Gažovič, MSc., 
Slovenská inovačná a energetická agentúra

10:00 – 13:00
Deň primátorov 
a starostov
Tematická konferencie 
pre predstaviteľov samospráv
 s podtitulom „Ako ďalej v odpadovom 
a vodnom hospodárstve na Slovensku“

Miesto: 
Konferenčný priestor v hale K 
(vstup iba pre registrovaných)

Odborný garant konferencie:
Združenie miest a obcí Slovenska

ŠTVRTOK 7. 2. 2019

10:00 – 13:00
Sprievodný program na tému: 
Smart výrobky a technológie    
pre VZDUCH
Miesto: 
Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant:
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., 
SvF STU Bratislava

Vzduchotechnika v priemyselných objektech. 
doc. Ing. Zuzana Straková, PhD., SvF STU Bratislava

Perzonalizované vetranie v administratívnych 
budovách. doc. Ing. M. Krajčík, PhD., SvF STU 
Bratislava 

Vnútorné prostredie budov. Ing. J. Šabíková, PhD., SvF 
STU Bratislava

Kvalita vnútorného vzduchu v bytových domoch. Ing. 
I. Sánka, SvF STU Bratislava

Nové trendy v chladiacej technike. doc. Ing. B. Furi, 
PhD., SvF STU Bratislava

PIATOK 8. 2. 2019

10:00 – 13:00
Sprievodný program na tému: 
Sprievodný program na tému: 
Smart výrobky a technológie pre PLYN 
Miesto: 
Konferenčný priestor v hale M3 (vstup voľný)

Odborný garant:
Ing. Kamila Víchová, PhD., SvF STU Bratislava

Legislatíva v projektovaní a realizácii plynových 
zariadení. Ing. Kamila Víchová, PhD., 
SvF STU Bratislava
Lisovací systém na rozvody zemného plynu pre hru-
bostenné rúry. Ing. Pavol Vojtko, Viega, s.r.o., Bratislava 
Vykurovanie veľkoplošných a priemyselných objektov 
plynovými infražiaričmi. doc. Ing. Daniel Kalús, PhD., 
STU Bratislava
Realizácia plynovej kotolne s výkonom 500 kW 
v horskom hoteli. Ing. Juraj Herda 
Plasthliníkové potrubia v plyne – praktické skúsenosti. 
Ing. Róbert Krakovik, HERZ, s.r.o., Bernolákovo  
Revízie odberných plynových zariadení. Ing. Kamila 
Víchová, PhD., STU Bratislava
Progresívny inštalačný systém z vlnovcových rúr. Ing. 
Juraj Majtan, ABC PLYN, s.r.o.
Komínová technika. Ing. Juraj Majtan, ABC PLYN, s.r.o.

SPRIEVODNÝ PROGRAM VEĽTRHU

Najlacnejšie rúry 
na trhu...to bude 

paráda! 

Ako šetriť na správnom mieste
Odpady  

vyriešené za pár 
drobných!

To snáď nie! 
Bažina!!!

O týždeň

Celá práca 
nanič!

Teraz kúpim to 
najlepšie potrubie 

OSMA!

Perfektné! Ani 
kvapóčka! Až s potrubím  

OSMA som naozaj 
ušetril!

Tepelné čerpadlá
Logatherm WPL AR

Hala M1 | Stánok 107

Usporiadatelia sprievodného programu si vyhradzujú právo program meniť. Kompletný program veľtrhu je k dispozícii na www.aquatherm-nitra.com. Vstup na prednášky je voľný a platí do vyčerpania 
kapacity sály (pokiaľ nie je uvedené inak).

SME EXPERTI NA VNÚTORNÚ KLÍMU
A DOMÁCU POHODU

WWW.SLOVENSKO.WOLF.EU
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Najlacnejšie rúry 
na trhu...to bude 

paráda! 

Ako šetriť na správnom mieste
Odpady  

vyriešené za pár 
drobných!

To snáď nie! 
Bažina!!!

O týždeň

Celá práca 
nanič!

Teraz kúpim to 
najlepšie potrubie 

OSMA!

Perfektné! Ani 
kvapóčka! Až s potrubím  

OSMA som naozaj 
ušetril!

Spoločnosť FV – Plast, a. s. v rámci stratégie 
vývoja a výroby systémov pre hospodárenie 
s teplom vo vnútri budov predstavuje odbornej 
verejnosti plošný chladiaci a kúriaci systém 
FV DELGADO. Ide o najnovšiu generáciu 
deleného systému s fl exibilnými hliníkovými 
registrami, chladenými 8mm polybuténovou 
rúrkou, ktorý je použiteľný ako v kombinácii 
so sadrokartónovými stropmi či stenami, tak aj 
s akustickými stropnými panelmi. Firma ponú-
ka nielen samotné časti systému, ale aj návrhy 
a projekty, vrátane technického poradenstva pri 
montáži.

Tešíme sa na stretnutie s Vami na našom 
stánku č. 218 v hale M2.

Ani tento rok na veľtrhu Aquatherm Nitra ne-
chýba výrobca armatúr SLOVARM. Tradičný 
sortiment z oblasti domových a bytových ar-
matúr posilnil opäť novinkami a to zo segmentu 
vodovodných batérií. V hale M2 – stánok č. 236 
zároveň prezentuje svoje sanitárne výrobky part-
nerská spoločnosť SLOVPLAST Myjava. Trojicu 
uzatvára fi rma PREMATLAK Stará Turá, známa 
výrobou mechanických prístrojov na meranie 
tlaku. Traja výrobcovia pod jedným stánkom 
garantujú komplexné zastrešenie vašich potrieb 
a nárokov.

Tradičné a praktické
armatúry z Myjavy

ÚVAHA O AQUATHERME Pokračovanie zo strany 1

A vyjsť s niektorými zákazníkmi a investormi sú fakt galeje. Remeslo inštalatér, kúrenár sa pravidelne umiestňuje medzi TOP 10 
remesiel. Zrejme preto, že vodu, kanalizáciu a teplo potrebujeme v domoch všetci a stali sa samozrejmosťou, bez ktorých už ne-
chceme a ani nevieme byť. Číslo na nonstop servis vodára-kúrenára máme snáď v telefóne každý. Remeslo, ktoré je nevyhnutné, 
znamená široké spektrum činností, zodpovednosť a potrebné znalosti. Povolaniu veslárov/galejníkov sa už prestíž nevráti, zmizlo. 
Ale o zvýšenie prestíže remesla vodár, kúrenár by sme sa mali snažiť všetci, aby neskončilo rovnako. Aj to je jednou z úloh a pred-
savzatí veľtrhu Aquatherm a najväčšieho stavebného portálu v stavebníctve www.tzb-info.sk (tzb-info.cz).

Druhé predsavzatia, ktoré sa hodia k odborom z Aquathermu sú úspory vody. Zamyslenie nad nutným šetrením pitnou vodou je 
výzva nielen pre veľtrh a TZB-info, ale pre nás pre všetkých. Na Aquatherme Nitra bude tento rok cca 170 stánkov. V stánkoch 
nájdeme priemerne 2 kvety, na vypestovanie sa uvádza spotreba 140 litrov vody na 1 kyticu, t.j. celkom 47 600 l vody. Uvádza sa 
910 litrov na 1 mobil, priemer 3 na stánok, tj, 464 100 litrov. 3 500 litrov na 1 šaty, 3 000 litrov na tričko a 8 000 litrov na nohavice. 
Bez dekorácií, šiat a mobilov sa asi nezaobídeme, ale z porovnania pitia už sa nejaký záver ponúka: 140 litrov vody na 1 šálku 
kávy, 180 litrov vody na pohár džúsu a len 8 litrov vody na pohár piva.

Ale aby sme nezostali len pri vode, pre fi rmy, remeselníkov a projektantov je účasť na veľtrhu nielen spoločenskou udalosťou, ale 
aj súčasť ich práce. Zmeny súvisiace s trendom úsporných domov až k budovám s takmer nulovou spotrebou energie prinášajú do 
odboru vykurovania veľké zmeny. K tomu záväzky ochrany ovzdušia a znižovanie CO
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energetickej účinnosti veľa mení preferencie zdrojov a sortiment výrobkov. Je nevyhnutné venovať energiu sledovanie trendov. 
Aj preto sa môže TZB-info v súčasnosti pochváliť viac ako 800 000 návštevníkmi za mesiac. Trendmi a novinkami totiž žijeme 
a vy ich môžete u nás sledovať 365 dní v roku, 24 hodín denne. Kedykoľvek, kdekoľvek, kde je internet, a zadarmo. A keď už sme 
pri tej energii a trendoch, histórii, súčasnosti a budúcnosti, jedno malé zopakovanie: 1 therm je 105 505 600 joulov, 25 199 580 
kalórií, alebo 29,307 kilowathodin.

Prajem nám všetkým, nech nájdeme na Aquatherme v Nitre to, čo hľadáme, čo nám prinesie lepšie bývanie, nižší účet za vykuro-
vanie, vodu a elektrinu a fi rmám nových zákazníkov a nové výzvy. Za redakciu TZB-info sa teším dovidenia.

Ing. Dagmar Kopačková, PhD., riaditeľka portálov TZB-info.cz a Estav.cz

V priebehu svojho života strávi človek až 90 
% času v uzatvorených priestoroch. Kvalita 
nášho života preto závisí najmä od kvality 
vnútorného prostredia v súkromnom i v pra-
covnom prostredí. Ako expert na vnútornú klímu 
prináša WOLF komplexné systémové riešenia 
pre vykurovanie aj vetranie a novinky, ktoré 
zohľadňujú najnovšie technologické trendy. Viac 
zaujímavostí a kompletné informácie o našej 
produktovej ponuke nájdete na web stránke 
www.slovensko.wolf.eu.

Kontakt:
WOLF Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 07 Bratislava 
Ing. Dana Masaryková, marketingový špecialista
Mobil: 0903 246 765
masarykov@wolfsr.sk

WOLF – EXPERT 
NA ZDRAVÚ 
VNÚTORNÚ KLÍMU

Viessmann patrí k popredným medzinárodným 
výrobcom inteligentných, komfortných a účinných 
systémov pre výrobu tepla, chladenia alebo 
decentrálnu výrobu elektriny. 

Kladie mimoriadny dôraz na zodpovedné a dlhodobo 
orientované konanie, ako aj trvalú udžateľnosť.

www.viessmann.sk
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