
BITHERM –
synonymum designu a kvality

Stává se dobrým zvykem u výrobců
otopných těles přicházet ve své nabíd-
ce s novými produkty orientovanými
do nevšedních provedení, tvarů a deko-
rů. Úspěšnost výsledného efektu vy-
chází z konstrukční alchymie vývojářů,
která je do značné míry ovlivněna sou-
časným moderním trendem bydlení.
Estetika a design nového produktu hra-
je prvořadou roli a funkčnost s požado-
vanými užitnými vlastnostmi je pova-
žovaná za samozřejmost.

Společnost ELVL s.r.o. má svůj nabídko-
vý sortiment stavebnicových otopných
těles BITHERM postaven především na
designu trvalé hodnoty s potřebnou
dávkou nadčasovosti, který splňuje po-
žadavky moderních interiérů. Při návr-
hu a realizaci je dáván prostor architek-
tům, bytovým designérům a projektan-
tům ve vytápění k seberealizaci svého
profesního umění zasahujícího i do de-
signu otopné plochy. Vzniká tak symbi-
óza současné a perspektivní spoluprá-
ce dvou partnerů – výrobce interiéro-
vého produktu a tvůrce realizovaného
projektu, která přináší optimismus,
energii a v neposlední řadě spokoje-
nost konečného zákazníka. Představi-
teli této úzké spolupráce společnosti
ELVL s.r.o. jsou úspěšné realizace inte-
riérů prezentované pod značkou RAKO
v interiérech MIKADO a FROSTICA
nebo obchodní společností SIKO v inte-
riéru KALEYDOS a MATTE. Na uvedený
výčet partnerských projektů navazuje
mnoho dalších originálních řešení inte-
riérů s originální tváří otopných ploch
BITHERM.

Originalita designu otopného tělesa vy-
žaduje ze strany výrobce individuální
přístup ke každé zakázce s dodržením
všech technických požadavků klade-
ných na výrobek ze strany technických

pravidel. Za tímto účelem má společ-
nost ELVL s.r.o. vybudované organizač-
ní, technické a výrobní zázemí vybave-
né moderní technologií zakázkové vý-
roby. Každá příchozí zakázka je obslou-
žena odborným personálem počínaje
zákaznickým servisem, konstrukcí,
technologií, výrobou a konče výstupní
kontrolou a expedicí. Kvalita výrobních
postupů designového otopného tělesa
je ve svém závěru podrobena na tech-
nickém pracovišti výstupní kontroly
důkladným testům. Při výstupní kont-
role jsou ověřovány a zdokumentovány
technické parametry otopného tělesa,
zejména tepelný výkon elektrickou me-
todou, tlaková ztráta, teplotní pole
otopné plochy registrované termovizní
kamerou a zkouška těsnosti. Tento indi-
viduální přístup ke každé zakázce je zá-
rukou kvality konečného produktu
v jeho zpracování i technických para-
metrech.

Kvalita a design jsou
hlavními atributy otop-
ných těles Bitherm,
které stále více proni-
kají do povědomí pro-
jektantů, architektů,
i topenářských firem
a které v konečné fázi
přinášejí spokojenost
konečným zákazníkům
a uživatelům.
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