Spojujeme technologie
s vaším pohodlím
Vneste do svého domova hřejivý pocit pohody
NanoCloth® představuje nejkomfortnější způsob vytápění, který díky
speciální nano infra technologii prohřeje váš prostor zdraví prospěšným
teplem. Vyznačuje se rychlým náběhem tepla, nízkými provozními náklady
a bezúdržbovým provozem s reálnou funkčností až 80 let.
Velký důraz se klade na napájení
topného systému, o které se starají
speciální vetkané kabely zaručující
vysokou životnost rohože. Oproti jiným
topným infra fóliím s napájením přes
měděný pásek zaručuje NanoCloth®
mnohem vyšší životnost a to

Infračervené záření s dlouhou vlnovou
délkou je neškodné pro člověka a
prospěšné pro všechny živé organismy.
Efektivně se používá například i v
novorozeneckých odděleních pro udržování
stálé tělesné teploty novorozenců.
Spotřeba elektrické energie
s topnou rohoží NanoCloth®
je díky použití moderních materiálů
(60 % uhlík, 40 % grafén)

Provozní náklady

až 80 let a 30-letou záruku.

o 30 % nižší

jako při běžném elektrickém
vytápění domácnosti.

NanoCloth® produktová stránka
www.hevolta.cz/hevolta-nanocloth/

NanoCloth® manuál

www.hevolta.cz/NanoCloth_manual

NanoCloth® technický list
www.hevolta.cz/NanoCloth_TL
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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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