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STROPNÍ
CHLAZENÍ

CHLAZENÍ A TOPENÍ BEZ PRŮVANU A HLUKU
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Stropní chlazení se stalo nedílnou součástí moderní stropní konstrukce obytných
i kancelářských budov. Vytváří příjemné a zdravé obytné a pracovní prostředí a plně 
uspokojuje náročné požadavky moderní architektury.

V trubkách, zabudovaných do stropní konstrukce, proudí chladící voda, 
která odvádí energii z chlazené místnosti. Díky velkému podílu sálavé 
energie ochlazuje primárně podlahu a stěny, čímž vytváří pocitově 
příjemné prostředí s rovnoměrným rozložením teplot.



... víc než trubky

Proč chlazení FV KLIMA?

... víc než trubky

n Ucelený sortiment FV KLIMA nabízí řešení pro všechny 
typy stropních konstrukcí

n Plošné chlazení bez nepříjemného průvanu a hluku přispívá 
ke zlepšení koncentrace a pracovního výkonu

n Vytváří příjemné a zdravé prostředí bez přehřátých a přechlazených zón

n Zachovává přirozenou vlhkost vzduchu a je ideální 
pro alergiky a astmatiky

n FV KLIMA je energeticky úsporný systém šetrný k životnímu prostředí

n Maximalizuje účinnost využití energie z obnovitelných zdrojů

n Díky nízké setrvačnosti je ideální řešení pro topení a chlazení 
nízkoenergetických a pasivních domů

n Neviditelný systém nevytváří žádná omezení pro stávající ani budoucí 
dispozici chlazených prostor

n Nabízí spolehlivý a bezúdržbový provoz

n FV-Plast poskytuje odbornou technickou podporu, 
záruku 10 let a pojištění na případné škody ve výši 30 mil. Kč 
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