Tepelná čerpadla na míru.

A-Z Chlazení nabízí kompletní návrh, instalaci i servis

V

ytápění tepelnými čerpadly
přináší jedinečný komfort
stálé teploty v bytě nebo
v domě. Ekologický i ekonomický způsob vytápění domů i bytů
je vhodný jak pro novostavby, tak
pro starší objekty. Perfektní servis
nabízí svým zákazníkům královéhradecká společnost A-Z Chlazení
s.r.o. „Naše společnost A-Z Chlazení s.r.o. zajišťuje kompletní realizaci od návrhu, přípravných prací,
instalace, zprovoznění a především
až po následný servis. Víme, že každá instalace je jiná, každý zákazník
i dům má jiné požadavky, na které
musíme pohlížet,“ říká jednatel společnosti Roman Kozoň.

Jaké plochy čerpadlo vyhřeje?
Zvládne vyhřát i rodinný dům?
Ne do každého domu je tepelné
čerpadlo vhodné. To právě řeší
náš bezplatný návrh, který tepelné
čerpadlo doporučí nebo ne, plocha
tedy není tak úplně podstatná a je
důležité, zda máme dům izolovaný.

Jak čerpadlo vychází cenově?
Pořádáte třeba i nějaké slevové
akce?

bohužel platí, že firmy co nejlevněji
nainstalují, pak nechají zákazníka
shánět servis. U nás je vše pod „jednou střechou“.

Instaluje Vaše firma čerpadla,
nebo tato práce zůstává na zákazníkovi? Kolik instalace stojí? A jak
potom probíhá další údržba?

Pro koho se hodí tepelná čerpadla
a jak správně vybrat?
Tepelné čerpadlo je vhodné všude
tam, kde je potřeba vytápět nebo
ohřívat teplou užitkovou vodu. A to
ať se jedná o stávající budovy, kde
nahrazujeme staré kotle na dřevo,
uhlí či plyn s klasickými radiátory,
nebo i pro novostavby, kde se dnes
používá většinou podlahové vytápění. Důležitá je nejen volba typu
a značky tepelného čerpadla, ale
především firmy, která bude zařízení
instalovat a dále i servisovat. Dnes

Naše společnost A-Z Chlazení s.r.o.
zajišťuje kompletní realizaci od návrhu, přípravných prací, instalace,
zprovoznění a především až po následný servis již od roku 1997. Víme,
že každá instalace je jiná, každý zákazník i dům má jiné požadavky, na
které musíme pohlížet. Instalační
práce jsou většinou zlomek ceny
tepelného čerpadla. Navíc je možné
čerpat dotaci ve výši 127500 korun
za výměnu starého kotle.

Vyplatí se finančně tepelné čerpadlo, třeba oproti kotlům na pevná
paliva?
Při porovnání nákladů na vytápění je
tepelné čerpadlo nákladově zhruba
se stejnými náklady jako vytápění
kotlem na pevná paliva (záleží zda
používáte k topení Koks, Černé,

Hnědé uhlí). Vše se odvíjí od potřeby tepla domu, resp. někomu stačí
v místnosti 20°C a jinému 24°C. Další výhodou tepelného čerpadla je
komfort, kdy s tepelným čerpadlem
máte doma teplo 24 hodin. A ne že
zatopíte a rozehřejete „syrový a vychladlý“ dům po návratu ze zaměstnání. Navíc nemusíte pravidelně
do kotelny, uhelny, nečistíte komín,
nevynášíte popel.
S nižší sazbou za elektřinu u tepelného čerpadla šetříte výdaje po celý
rok, i když netopíte. Komfort a stálá
teplota v domě jsou výhody proti
kotli na pevná paliva nesrovnatelné.

Jaké jsou další výdaje, které s používáním čerpadla souvisejí? Jsou
potřeba revize?
Žádné další výdaje po instalaci již
nejsou. Jednou ročně doporučujeme
údržbu vždy během topné sezóny.

Zvládne čerpadlo obsluhovat i laik?
Ano, i osmdesátiletá babička, a to
mluvím ze zkušenosti. Navíc tepelné čerpadlo, pokud je správně
nastavené, již není třeba nijak dále
ovládat.

Nyní máme opravdu zajímavou časově omezenou akci na výrobky
Daikin do 31. března 2021, se zárukou sedm let na technologii. Navíc
je možné využít dotaci SFŽP ve výši
127500 korun za výměnu starého
kotle na tuhá paliva.

Dají se případně na instalaci čerpat dotace?
Ano, nyní probíhá nejspíše poslední
vlna dotací na výměnu starého kotle
ve výši 127500 korun.

Jaké výhody provází spolupráce
právě s vámi? Proč by si vás měl
zákazník vybrat?
Především je to individuální přístup
k zákazníkům, zajištění jak instalace tak i následného servisu.

Výkon, design
a komfort

24 let s Vámi…

www.vytapeni.net

tel.: 602 561 867
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