Spojujeme technologie
s vaším pohodlím
Moderní způsob větrání vaší domácnosti s důrazem
na maximální čistotu a svěžest
AirChange® je unikátní systém rekuperace, který pomocí trojcestné filtrace
(předfiltr, karbonový filtr, HEPA filtr) vhání čistý vzduch do obytné části
(např. obývací pokoj, ložnice) a odsává „znečištěný“ vzduch z dalších
místností (např. kuchyň, koupelna).
Rekuperace je zpětné získávání
tepla, pomocí kterého dokážete ohřát
přívod venkovního vzduchu až s 90 %
účinností. Vzduch čerpaný z venku se
kromě čištění/filtrování zároveň ohřívá.
V zimních měsících proto nemusíte
tolik topit a šetříte energie. AirChange®
je vysoce kvalitní systém rekuperace,
se kterým získáte čerstvý vzduch
bez nežádoucích mikroorganismů,
bakterií, prachových částic či zápachu
ze zvýšené vlhkosti díky speciální
trojcestné filtraci.

Třícestná filtrace
Systémem Hevolta AirChange®
dokážeme ušetřit v zimních měsících

40 až 50 % energií
oproti větrání.
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Inteligentní technologie pro domácnost

ECOSYSTEM

O nás
HEVOLTA® představuje jedinečná technologická řešení, která zlepšují kvalitu bydlení a přinášejí
výjimečný komfort. Naše inteligentní produkty jsou inspirovány přírodou, vyznačují se unikátním provedením
a prvotřídním designem, který obohatí každý prostor.

Zaměřujeme se na smysly

Vyvíjíme a vyrábíme technologicky vyspělé produkty, na které lidské smysly reagují pozitivně
a které přináší množství zdravotních benefitů. Stačí si jen vybrat.

Technológie pro moderní projekty

Moderní technologie HEVOLTA® se nezaměřují jen na běžné domácnosti, ale do svých projektů
zařazují i developerské společnosti. Na vytápění, chlazení, regulaci teploty, ovládání osvětlení, žaluzií či spotřebičů
v jednotlivých místnostech využívají celé spektrum produktů.

HEVOLTA® B. V. je nizozemská technologická společnost se sídlem v Amsterdamu,
která se zabývá vývojem a výrobou technologických produktů určených pro rezidenční a komerční využití.
Hevolta Czech, s.r.o. je výhradním distributorem značky HEVOLTA® pro Českou republiku.
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