Návrat kachlů do moderních interiérů –
ložnicová otopná tělesa
Je mnoho výrobků v široké nabídce
technických zařízení budov používaných v interiérech, které jsou svým
charakterem užitných vlastností a designem předurčeny k umístění do konkrétních bytových i společenských interiérů. Specifickým prostorem může
být koupelna nebo i kuchyně, pro které
jsou zařizovací prvky na trhu nabízené
v tak široké škále, že se zákazník mnohdy těžko rozhoduje, kterému provedení
dá přednost. I v oblasti vytápění jsou
pro koupelny nabízena otopná tělesa
s užitnými vlastnostmi, mezi které nepatří pouze funkce vytápění, ale stávají
se i další nabídkou komfortu koupelny.
Za další, neméně důležitou a přitom
specifickou část intimního prostoru
bytu, lze považovat ložnici. Přesto pro
ložnice výrobci nabízejí otopná tělesa
s neutrálním designem, neodlišená od
těles pro obývací prostory, která nekorespondují s typickým způsobem užívání ložnic, nijak nenavazují na charakter intimní atmosféry tohoto interiéru
a neposilují jej.

k instalaci do intimního prostředí, kterým je právě ložnice.

Dekor otopných těles vychází z variabilní skladebné sestavy keramických
kachlů vytvářejících plasticky působivou a hřejivou otopnou plochu navozující pocit prošívané pokrývky. Základem tělesa je nosná konstrukce otopného tělesa BITHERM tvořená tvarovanými hliníkovými lamelami vertikálně
umístěnými a příčně provlečenými
a zalisovanými měděnými trubkami.
Keramické kachle s vnitřními průduchy
a úchytnými zámky jsou navlečeny na
teplosměnných lamelách otopného tělesa, které předávají teplo kachlům vedením a konvekcí.
Otopná tělesa jsou nabízena v širším
rozměrovém i výkonovém sortimentu,
který umožňuje vybrat si nejvhodnější
rozměr pro jakoukoliv realizaci.

Tato marketingově ověřená příležitost
se stala novým prostorem k zamyšlení
a základem k vývoji designových otopných těles ve společnosti ELVL s.r.o.
V současné době společnost přichází
na trh s novou kolekcí designových
otopných těles BITHERM Ceramic, jejíž
design a použitý materiál přímo vybízí
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Nová kolekce designových otopných
těles BITHERM Ceramic navazuje na
kvalitu a tradici českého porcelánu. Přináší nový design do moderních interiérů, který se vyznačuje teplem jemných
tvarů evokujících příjemnou pohodu
a intimitu interiéru.
q firemní
s

INFO 035

¤

65

