EXPERT NA TEPLO

Zkušenosti našich zákazníků
s interiérovým kotlem VERNER

Návštěva v Podkrkonoší

3.10.2011

Typ objektu: novostavba roubeného rodinného domu
Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10 se zadním
přikládáním, akumulační nádrž o objemu 750l, elektrické topné spirály
pro ohřev TUV v létě, topné sloupy VERNER
Co jste chtěli vyřešit?
Levné a ekologické vytápění novostavby včetně ohřevu teplé užitkové
vody palivem, které by se čerpalo z místních zdrojů. Dalším velmi
podstatným požadavkem bylo vyřešení vytápění místností tak, aby nebyl
narušen roubený interiér.
Jak jste spokojeni s řešením?
S řešením jsme nadmíru spokojeni, vytápění interiérovým kotlem
VERNER splnilo naše požadavky a navíc hořící oheň dokresluje
příjemnou atmosféru roubenky. Díky topným sloupům se nám podařilo
vyřešit vytápění jednotlivých místností natolik nenápadně, že návštěvy
marně hledají zdroj tepla.
Co byste vzkázali všem zájemcům, kteří řeší vytápění?
Interiérový kotel i topné sloupy VERNER můžeme vřele doporučit.
Velkou předností topných sloupů je jejich tvarová variabilita a možnost
umístění téměř kamkoliv do místnosti. Výhodou je také doladění vzhledu
dle našich požadavků.

Návštěva pana Valty v Královehradeckém kraji

15.9.2011

Typ objektu: novostavba rodinného domu
Systém vytápění: krbová kamna VERNER 6/0 se zadním přikládáním
Co jste chtěli vyřešit?
Pro vytápění domku jsem měl tři základní podmínky:
a) nezávislé na lidech - musí umět topit i když nikdo není doma (tepelné
čerpadlo vzduch/voda)
b) nezávislé na zdrojích energie z veřejných sítí (krbová kamna VERNER
6/0)
c) přijatelné pořizovací a provozní náklady
Jak jste spokojeni s řešením?
Topení jsme zatím provozovali jednu topnou sezónu – jsme spokojeni.
Kamna umístěná uprostřed domu ve zdi umožňují vytápět celé přízemí
(žádná místnost není přetopená) a temperovat podkroví.
Co byste vzkázali všem zájemcům, kteří řeší vytápění?
Zimu nepodceňujte, nechte si poradit od profesionálů.

Návštěva paní Markové v Královehradeckém kraji 5.1.2010
Typ objektu: rekonstrukce rodinného domu
Systém vytápění: interiérový kotel VERNER 13/10 se zadním
přikládáním, topný sloup VERNER
Co jste chtěli vyřešit?
Chtěli jsme vyřešit doplňkový zdroj vytápění s efektem otevřeného ohně,
který by dokresloval kouzelnou atmosféru domova. Zároveň jsme
požadovali zajistit naprostou čistotu obytné místnosti. Jako hlavní zdroj
vytápění používáme plyn a elektrickou energii.
Jak jste spokojeni s řešením?
Náš požadavek jsme vyřešili k naší naprosté spokojenosti. Za perfektní
považujeme zejména zadní přikládání z chodby. V obývacím pokoji je
provoz kamen zcela bez nečistot a prachu. Navíc ještě podstatně ušetříme
za vytápění plynem a elektrickou energií.
Co byste vzkázali všem zájemcům, kteří řeší vytápění?
Jsme velmi spokojeni, doporučujeme. Naše přítelkyně již tento typ kamen
také zakoupila.

Návštěva manželů Kořínkových u Prahy 5.1.2010
Typ objektu: novostavba atypického rodinného domu
Systém vytápění: Interiérový kotel VERNER 13/10, VERNER SPIRO,
topný sloup VERNER, podlahové vytápění VERNER
Co jste chtěli vyřešit?
Máme velmi dlouhý a členitý dům a potřebovali jsme efektivně vytopit
jak užitkový prostor domu, tak i obytné časti s velmi vysokým a
atypickým stropem. Chtěli jsme topení s levným provozem, vhodné do
našeho interiéru.
Nechtěli jsme plyn ani solární kolektory.
Jak jste spokojeni s řešením?
Usoudili jsme, že nám plně vystačí interiérový kotel VERNER 13/10.
Navíc se nám do interiéru velmi hodí černý design a líbí se nám
jednoduchost obsluhy.
Celý objekt se nám daří nad očekávání dobře vytopit, od podlahy do
výšky 230cm je teplotní rozdíl pouhý 1°C. Kromě toho jsme dle našich
představ vyřešili vytápění v obytné části domu, kde je stabilně 22°C, ve
vstupní hale 15°C, v dílně 10°C a v garáži 5-7°C.
Co byste vzkázali všem zájemcům, kteří řeší vytápění?
Jsme velmi spokojeni, doporučujeme.

Návštěva pana Krause na Trutnovsku 6.1.2010
Typ objektu: novostavba poloroubeného domu
Systém vytápění: Interiérový kotel VERNER 13/10, VERNER SPIRO,
topný sloup, podlahové vytápění
Co jste chtěl vyřešit?
Pro vytápění jsem plánoval použít kombinaci elektrické energie a
interiérového kotle na dřevo. Chtěl jsem interiérový kotel s výměníkem,
čímž bych mohl zajistit vytopení i jiných místností. Nechtěl jsem použít
klasické radiátory, které se do naší poloroubené chaloupky nehodí.
Jak jste spokojen s řešením?
Vytápění je vyřešené dle mých představ, jsem velmi spokojen.
Maximálně mě uspokojil podíl výkonu 3kW do prostoru a 10kW do
vody, to je vážně ,,super“. Odmítl jsem i obestavbu kotle, moderní a
černý design se do mé roubenky nadmíru hodí. K mému překvapení jsem
letos ještě nepoužil na vytápění elektřinu.
Co byste vzkázal všem zájemcům, kteří řeší vytápění?
,,Nebojte se jít do spalování biomasy všeho druhu. Již přes rok topím
velmi spolehlivě a způsob vytápění bych neměnil.“
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