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Medzinárodný veľtrh  
technického zariadenia budov

Představujeme Vám výběr mediální spolupráce s odbornými časopisy
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Veľké okenné prvky s otváraním sa však používajú 

aj na vyšších poschodiach budov a rodinných domov, 

napríklad v podobe tzv. „francúzskych balkónov“, 

ktoré okrem iného oživujú dizajn fasády. Aby boli tie-

to prvky v každej situácii bezpečné, prichádza spo-

ločnosť REHAU s novinkou v podobe minimalistic-

kého skleneného zábradlia – Skyforce. Vďaka nemu 

je možné bezpečne vetrať aj pri otvorenom krídle, 

najmä na horných poschodiach domov. Súčasne 

však môže Skyforce plniť funkciu dizajnového prv-

ku fasády objektu. Zábradlie je certifikované pre 

všetky okenné systémy REHAU, to znamená GENEO, 

SYNEGO i Brillant/Euro 70. Sklenené zábradlie sa 

upevňuje priamo k plastovým profilom pomocou 

„neviditeľných“ skrutiek skrytých pod krycou lištou. 

Výhodou je, že upínací profil môže byť predpripra-

vený už vo fáze výroby, čo zjednodušuje a urýchľuje 

pracovný postup pri montáži okien. Tento technický 

detail nijako nenarušuje dizajn ani celkový dojem. 

Systém bol navrhnutý tak, aby plnil svoj účel a sú-

časne tvoril s profilmi REHAU dokonalú harmóniu. 

Elegantný Skyforce je možné používať so zasklením 

do výšky 1 000 milimetrov, so sklom hrúbky 12,76 

až 21,52 milimetrov. 

www.rehau.sk

Š T Ý L O V É  S K L E N E N É 

Z Á B R A D L I E  SKYFORCE 

Všeobecne rastúcej priazni sa v dnešnej architektúre tešia veľké presklené 

plochy, ktoré dokonalo presvetlia interiér a užívateľovi ponúknu väčší 

komfort. Populárne sú nielen veľkoformátové okná, dvere, ale aj HS portály. 

V zime hrejú a v lete chladia.
Prémiové tepelné čerpadlá WOLF.

www.slovensko.wolf.eu

  Až o 30 % nižšie prevádzkové náklady
  Inovatívne prírodné chladivo R290 – šetrné k životnému prostrediu
 Tiché, ako let sovy (<35 dB(A))
 Ľahká manipulácia a preprava
 Jednotný systém regulácie a ovládania na diaľku
  Súčasť Bonus programu WOLF
  Pre viac informácií kontaktujte svojho obchodného reprezentanta
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prezentovať odbor technického zariadenia budov. 

Zateplenie, novostavby, výmena kotlov a kachlí, te-

pelné čerpadlá, solárne systémy, fotovoltika, reku-

perácia, dažďová a odpadová voda, zelené strechy, 

dotačné tituly, tomu všetkému sa veľtrh venoval, 

a to počas sprievodných seminárov a prednášok, 

ako aj v expozíciách výrobcov a predajcov celého 

sortimentu technológií a zariadení pre inteligentný, 

zdravý a udržateľný domov. 182 vystavovateľov z 8 

krajín sa tu stretlo s odbornou verejnosťou z radov 

projektantov a architektov, developerských a sta-

vebno-investičných spoločností, montážnych, inšta-

lačných a servisných firiem, facility managemen-

tu, a tiež s predstaviteľmi štátnej správy a miestnej 

samosprávy, s lídrami na trhu, tuzemskými aj za-

hraničnými výrobcami, generálnymi zastúpe-

niami v  odbore vykurovania, vzduchotechniky, 

klimatizácie, merania a regulácie a zdravotech-

niky. Veľtrh bol doslova nabitý technológiami od 

popredných firiem a  známych značiek naprieč 

odborom TZB. Potvrdil tiež pretrvávajúci záujem 

o osobné stretnutia.  

www.aquatherm-nitra.com  

AQUATHERM NITRA 2023 
P O  Š T Y R O C H  R O K O C H 
O P Ä Ť  S P O L U  A  N A Ž I V O

Od 7. do 10. februára 2023 sa v priestoroch nitrianskeho výstaviska konal 

22. ročník najväčšieho odborného veľtrhu na Slovensku – Aquatherm Nitra. 


