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EMMETI HOME
Вашият дом: инвестиция,
която опазва околната
среда
Здравословният начин на живот в удобни и
екологично чисти помещения става все по важен.
Опитът и ноу-хоу, които Emmeti е натрупал за повече от
двадесет години в дейности свързани със сектор отопление,
ВиК и климатизация, представляват най-добрата гаранция на
нашето предложение за Интегрирани и надеждни системи за
отопление и охлаждане във Вашия дом, изградени по екологично
съобразен начин и в същото време водят до икономия на енергия.
При използване на иновативните решения на Emmeti, една къща
използва само енергията, която е необходима да Ви отоплява през зимата
и охлажда през лятото. Благодарение на термопомпите на Emmeti, Вие можете
значително да намалите вредните емисии и замърсяването на атмосферния въздух,
като емисии на CO2, с използването на енергия от възобновяеми източници, например
подпочвена вода или въздух.
С термалната соларна система Arcobaleno Вие ще можете да използвате топла вода,
получавайки енергия директно от слънцето и при напълно защитена природа.
С фотоволтаичната соларна система Emmeti Sun, необходимата енергия за комфортна
среда, а и за Вашите уреди, се получава от слънцето. Всички тези решения, свързани с
използването на възобновяеми източници на енергия за Вашата сграда, са също така
екологични решения опазващи околната среда и с много ниски експлоатационни разходи.
Не забравяйте, че екологичният комфорт се гарантира от монтираната на пода или на
стената лъчиста система за отопление Emmeti Clima Floor или монтираната на тавана
система Emmeti Plasterboard, които Ви позволяват да осигурите във Вашия дом максимален
комфорт за работа и живот, съчетан с максимални експлоатационни характеристики.
Напълно интегрираната лъчиста система на пода Ви позволява да използвате всички зони
в къщата, без ограничения от обзавеждането и също така лъчистата система отговаря на
нарастващите нужди за охлаждане през лятото. Emmeti Clima Floor намалява средната
температура на излъчване, гарантираща комфорт с малко по-високи температури на
въздуха в сравнение с традиционните системи и съчетана с контролиране на влажността,
системата осигурява реално охлаждане през лятото.
Вентилационната система за управление Emmeti Recupera осигурява вентилация на
въздуха, като се гарантира отлично качество на въздуха в рамките на един сезон. Системата
контолира температурата и влажността в помещенията и не води до запрашване на
въздуха, благодарение на възстановяването на топлинната енергия вътре в къщата. На
последно място, многофамилните системи и тези за обществено отопление/охлаждане
могат да се използват самостоятелно благодарение на системите за измерване Emmeti
Energy Box, които позволяват да се управлява Вашата къща според Вашите нужди и да
измервате консумацията на енергия, така че да заплащате само използваната от Вас
енергия.
Ние се ангажираме да Ви осигурим максимален комфорт в стаите, здравословен и приятен
начин на живот, чрез еволюирали системи, лесни за използване и които могат да съчетаят
максимални икономии на енергия с опазването на околната среда. С изборът на система
на Emmeti Вие трябва да знаете, че може да разчитате на много добре обучен и
компетентен следпродажбен екип за сервиз, който се грижи за Вашите нужди и
Ви помага при правилното използване и компетентната поддръжка на всяка
отделна част от етапа на проектиране, както и по време на целия живот
на Вашата система, за да направят живота Ви по-лесен.
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Пазете околната среда!
За правилното рециклиране, различните материали трябва да бъдат събирани разделно, в зависимост от действащите норми.
Авторското право принадлежи на Emmeti Spa.
Всички права са запазени. Тази публикация и нейното съдържание не могат да бъдат възпроизвеждани или публикувани
без писменото разрешение на Emmeti Spa.
Данните, съдържащи се в тази публикация, са обект на промяна във всеки момент, според технически и търговски изисквания.
Emmeti Spa не носи отговорност за евентуални грешки или неточности.
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