Który system ogrzewania i wentylacji warto wybrać?
Przewodnik dla osób planujących budowę lub
modernizację domu.
Odpowiedzialność za energię i środowisko

Dom jednorodzinny przy Schletterer-Wiener w Breitenbach, Tyrol (Austria)

Rozwiązania systemowe dla ogrzewania, ciepłej wody użytkowej
i wentylacji dla domów jedno- i wielorodzinnych.
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Czy pomyślałeś o wszystkim podczas planowania
nowego domu?
Planowanie nowego domu jest bardzo ekscytujące. To wielkie wyzwanie zarówno dla dużych jak
i małych „budowniczych”. Poświęcasz dużo czasu na planowanie, by wszystko w domu było idealne,
z dbałością urządzasz wnętrza, dobierasz sprzęt AGD, kwiaty, nowoczesne meble, a nawet prywatną
przestrzeń na swoje hobby.
A co, jeśli to, co niewidoczne dla oczu, zburzy Twoje plany idealnego domu? Na przykład wysokie
rachunki, brak komfortu, nierównomierne ogrzewanie lub chłodzenie w domu, niewystarczająca
i zmienna ilość ciepłej wody, nieświeże, zastałe powietrze, kurz, roztocza powodujące alergie,
niepożądany hałas z zewnątrz, nieprzyjemne zapachy wydobywające się z kuchni, które sprawiają, że
często musisz wietrzyć dom, a to z kolei prowadzi do utraty cennego ciepła przez okna. Twoje
wyobrażenia o perfekcyjnym domu nie wystarczą, byś się czuł się w nim komfortowo i przytulnie.
Zachowaj swój idealny świat – pomogą Ci w tym systemowe rozwiązania ogrzewania,
chłodzenia i wentylacji firmy Hoval.

Planowanie

Rozwiązania
systemowe

Które rozwiązanie systemowe
wybierzesz?
System Niebieski
Masz w swojej miejscowości przyłącze gazu
Używaj niebieskiego paliwa i technologii kondensacji,
gwarantującej wysoką wydajność i czyste spalanie.
Otrzymujesz:
ogrzewanie
wentylację
ciepłą wodę użytkową w domu

+

z kondensacyjnym
kotłem gazowym

+

Kondensacyjny kocioł gazowy
od 15 do 100 kW

UltraSol
HomeVent®

MultiVal

UltraGas®
Moc:

+

Pojemność:

2,52 m²

Powierzchnia kolektora:

300 lub 500 l

Blisko domu znajdują się źródła geotermalne
Używaj energii z ziemi lub wód gruntowych.
Rozwiązanie wydajne i czyste ekologicznie.
Otrzymujesz:
ogrzewanie
wentylację
ciepłą wodę użytkową w domu

Kompaktowy system
Używaj energii z powietrza – rozwiązanie
ekonomiczne i ekologiczne.
Otrzymujesz:
ogrzewanie
chłodzenie
wentylację
ciepłą wodę użytkową w domu

+

+
Podgrzewacz wody

Pompa ciepła woda/woda
od 6 do 19,9 kW

Pojemność:

300 lub 500 l

180 do 600 m³/godz.

UltraSol
HomeVent®

MultiVal

Thermalia®
Moc:

Przepływ:

+

System Zielony
z pompą ciepła
woda/woda

Wentylacja mechaniczna

Kolektory słoneczne

Podgrzewacz wody

Wentylacja mechaniczna

Kolektory słoneczne
Powierzchnia kolektora:

Przepływ:

2,52 m²

180 do 600 m³/godz.

+

System Zielony plus
z pompą ciepła
powietrze/woda
Belaria®Compact SRM (4-16)

HomeVent®

Pompa ciepła powietrze/woda
Moc od:

4 do 11,4/16,8 kW

Wentylacja mechaniczna
Przepływ:

180 do 600 m³/godz.

Zobacz, jak wyglądają wszystkie rozwiązania dla domu, a ekspertów z firmy Hoval zapytaj o najlepsze rozwiązanie
dla Ciebie. www.hoval.pl/systemy/budownictwo-mieszkaniowe/domy-jednorodzinne/
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Skontaktuj się z nami teraz,
aby otrzymać najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu

Co zyskujesz, wybierając rozwiązanie
systemowe firmy Hoval?
Dom ze świeżym, zdrowym i czystym powietrzem, bez jakichkolwiek
pyłków, cząsteczek kurzu, hałasów i nieprzyjemnych zapachów.
Dom ze równomiernym ogrzewaniem, wentylacją i ciągłością w dostawie
ciepłej wody użytkowej.
Pozytywny bilans energetyczny, ponieważ oszczędność energii osiąga
poziom 10 razy wyższy niż jej zużycie. Zapomnij o wysokich rachunkach!
Twoje systemy będą ekonomiczne i wydajne jak nigdy wcześniej.
Idealną temperaturę świeżego powietrza wraz z optymalnym poziomem
wilgotności dzięki odzyskowi ciepła i wilgoci.
Pomoc na każdym etapie inwestycji. Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia
naszych specjalistów. Uwzględniając wszystkie specyfikacje i potrzeby
systemów opracowujemy najwydajniejsze i najbardziej opłacalne
rozwiązania specjalnie dla Ciebie.

Dlaczego Hoval?
Ponad 20 000 zrealizowanych rozwiązań systemowych dla budownictwa jednoi wielo rodzinnego w całej Europie.
Kompletny dostawca rozwiązań systemowych. Zapewniamy ogrzewanie,
chłodzenie, wentylację i odzysk ciepła w jednym pakiecie.
Jesteśmy odpowiedzialni za energię i środowisko!

Planowanie nowego domu to wyjątkowe wyzwanie i już na samym początku
trzeba bardzo starannie przemyśleć jak zapewnić komfort w domu. Wszystko
to otrzymasz, wybierając rozwiązanie systemowe firmy Hoval, które pomoże
Ci utrzymać zdrowy klimat w domu i znacząco obniżyć koszty ogrzewania i
wentylacji.

5

Hoval Sp. z o.o. ul.
Krzemowa 1, Złotniki, 62-002 Suchy Las
Tel: 61 659 38 10
info@hoval.pl
www.hoval.pl

