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Bytová jádra / Modernizace bytů
 11 let na trhu   více než 1750 rekonstrukcí   bytové studio v ČB

Rekonstrukce bytů, koupelen, bytových 
jader, kompletní servis – projekt, 
stavební povolení, dozor, 
kolaudace.  Více informací na www.panelreko.cz

PANELREKO s.r.o.
Pobočka: Fr. Onříčka 50 

(Obchodní dům Vltavín) České Budějovice 
zelená linka: 800 112 278

budejovice@panelreko.cz, www.panelreko.cz

Naši  práci Vám rádi ukážeme.

Velkou výhodou podlahového vytápění - 
teplé dlažby je teplo od zpoda - od nohou, 
což po teplé sprše  či koupeli v horké vaně 
ocení skoro každý. Vyhřátá dlažba také 
usnadňuje koupání dětí, které jsou náchyl-
nější k nemocem způsobeným průvanem 
a chladem. Nesmíme také zapomenout na 
bezpečnostní prvek, čím dříve máme dlaž-
bou suchou, tím se snižuje riziko uklouz-
nutí. Instalaci také určitě ocení i uživatelé 
přízemních bytů, kde bývají podlahy často 
studené, neboť se většinou nacházejí nad 
nebytovými prostory domu. 

Panelreko při rekonstrukci koupelny 
v panelovém domě instaluje elektrické 
podlahové vytápění. Teplá dlažba se 
skládá z izolační podložky a tenké top-
né rohože umístěné pod spodní vrst-
vou dlažby. Minimálně navyšuje výšku 
podlahy a lze ji lehce ovládat pomocí 

termostatu. Tím si např. celkem snadno 
můžete nastavit čas a na jakou teplotu si 
podlahu vyhřejete… Večer si nastavíte 
termostat na požadovanou teplotu 
a ráno vkročíte do příjemně vyhřáté 
koupelny, aniž byste zbytečně vyhřívali 
prostor celou noc. Na trhu je nepřeber-
né množství termostatů, od levnějších 
analogických po složíte digitální s velkou 
nabídkou funkcí. 

Je třeba počítat s tím, že 
instalace teplé dlažby 
je však možná jen při 
stavbě nového prostoru, 
nebo při rekonstrukci 
koupelny, kdy se pokládá 
nová dlažba.
V každém případě musí 
být u kvalitního podla-

hové vytápění - teplé dlažby precizně 
provedená montáž, dobře vybraná ve-
likost a výkon topné rohože a samozřejmě 
také použití vhodné izolační podložky, 
aby nám nové vytápění podlahy v koupel-
ně dlouho spolehlivě sloužilo.

U nás v PANELREKU chceme našim 
zákazníkům nabídnout vždy o něco 
víc. Proto nyní nabízíme při souhlasu 

zákazníka teplou dlažbu v rámci rekon-
strukce bytového jádra do koupelny 
v panelovém domě zdarma.  
          LK

Chcete si v koupelně skutečně odpočinout a uvolnit se po náročném 
dni? V letních měsících, kdy teplo sálá z každého slunečního paprs-
ku, trpíme nedostatkem tepla jen málokdy a relaxace nebývá prob-
lémem. Léto, už je ale ta tam a my se čím dál tím častěji vracíme domů 
prokřehlí deštěm a zimou. V takových situacích obzvláště oceníme 
hřejivou sprchu či horkou lázeň. Aby však měly patřičný dlouhotrva-
jící účinek, je potřeba si v koupelně přitopit na teplotu kolem 25-26° C. 
V tomto díle bysme vám rádi představili jednu z variant vytápění 
koupelen, která poslední dobou získává na velké oblibě a tou je tzv. 
teplá dlažba.

TEPLÁ DLAŽBA

teplá dlažba!teplá dlažba!ZDARMA


