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Tipy na stánky – Aquatherm Praha 2020
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aquatherm,
který se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 3. března – 6. března 2020. Tento
přehled může směrovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací
o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.

Wolf Smart Home System – Celá domácnost pod palcem na AQUATHERMU Praha
2020
ATREA s.r.o.
Vytápěcí systémy budoucnosti, to je Buderus
Zažijte veletrh #LikeABosch
Daikin– prezentace novinek v residenčních čerpadlech a v monitorovacích službách
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Zkušenosti s kotli ADISA podporují její oblíbenost u projektantů i uživatelů – ENBRA,
a.s.
Lákavé novinky v oblasti elektrického sálavého vytápění uvidíte i na Aquathermu –
FENIX Trading s.r.o.
Přijďte s námi oslavit 30 let společnosti FV – Plast
Navštivte výjimečnou expozici GROHE XL TRUCK
KOVARSON s.r.o. představuje LYNX, novou řadu tepelných čerpadel vzduch/voda
KSB – PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern = prvotřídní servis, vynikající kvalita
DZ Dražice:NIBE posouvá možnosti tepelných čerpadel na nejvyšší úroveň
NICOLL představí zajímavé novinky ze sanitární techniky
Novinky ze sanitární techniky na stánku společnosti Nicoll
Novinky Divize Panasonic Heating & Cooling na veletrhu Aquatherm Praha
Regulus představuje novinky na veletrhu Aquatherm
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oboru i širokým
portfoliem produktů
Profesionální měřicí přístrojeTESTO pro efektivní kontrolu technického zařízení budov
Vaillant – komplexní řešení pro vytápění, ohřev teplé vody a větrání
VIESSMANN, spol. s r.o. představí novinky v sortimentu
WILO CS, s. r. o. představí nové smart čerpadlo Stratos MAXO a čerpadlo RAIN3

Ziehl-Abegg s.r.o. představí nové možnosti pro aplikace větrání, chlazení, klimatizace a
vzduchotechnických jednotek

DZ Dražice: NIBE posouvá možnosti tepelných
čerpadel na nejvyšší úroveň
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Hala 4, stánek 433
Společnost DZ Dražice, největší český výrobce ohřívačů vody a výhradní dodavatel kvalitních švédských
tepelných čerpadel NIBE, představí na veletrhu Aquatherm 2020 dvě zajímavé novinky: unikátní novou
řadu tepelných čerpadel NIBE S s revoluční regulací a konektivitou a dva nové maloobjemové ohřívače
vody TO.
Revoluční řada NIBE S: inteligentní vytápění, chlazení a ohřev vody
Nová environmentálně šetrná řada tepelných čerpadel NIBE S je inspirovaná trendem tzv. chytré
domácnosti. Disponuje proto nadstandardním regulátorem, připojením k internetu pomocí lokální sítě LAN
nebo integrované WiFi a vlastní bezdrátovou sítí pro rychlou komunikaci s příslušenstvím a dalšími
komponenty v rámci domácnosti. Tato novinka navíc nabídne atraktivní design, možnost hlasového
ovládání a vzdálenou správu zařízení pomocí aplikace myUplink.
TO 5 a TO 10: elektrické ohřívače vody do malých prostor
Elektrické ohřívače vody TO 5 a TO 10 uvede DZ Dražice na trh ve dvou variantách: s termostatem s
pevně nastavenou teplotou 55 0C, nebo s dotykovým ovládacím panelem pro nastavení požadované teploty.
Nový bojler o objemech 5 a 10 litrů, určený k velmi snadné instalaci nad (i pod) odběrné místo, bude
disponovat třídou energetické náročnosti A.
Více informací se dozvíte na stánku č. 433 v hale 4
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