Spájame technológie
s vaším pohodlím
Vneste do svojho domova hrejivý pocit pohody
NanoCloth® predstavuje najkomfortnejší spôsob vykurovania, ktorý vďaka
špeciálnej nano infra technológii zaplní váš priestor zdraviu prospešným
teplom. Vyznačuje sa rýchlym nábehom tepla, nízkymi prevádzkovými
nákladmi a bezúdržbovou prevádzkou.
Veľký dôraz je kladený na napájanie
vykurovacieho systému, ktoré
zabezpečujú špeciálne vtkané káble
a tým zaručujú vysokú životnosť rohože.
Oproti iným vykurovacím infra fóliám
s napájaním cez medený pásik zaručuje
NanoCloth® oveľa vyššiu životnosť a to

Infračervené žiarenie s dlhou vlnovou
dĺžkou je neškodné pre človeka
a prospešné pre všetky živé organizmy.
Efektívne sa používa napríklad aj v novorodeneckých oddeleniach na udržiavanie
stálej telesnej teploty novorodencov.
Spotreba elektrickej energie
s vykurovacou rohožou NanoCloth®
je vďaka použitiu moderných materiálov
(60 % uhlík, 40 % grafén)

o 30 % nižšia

Prevádzkové náklady

až 80 rokov a 30-ročnú záruku.

ako pri bežnom elektrickom
vykurovaní domácnosti.

NanoCloth® e-shop

NanoCloth® technický list

NanoCloth® produktová stránka

NanoCloth® manuál

https://eshop.hevolta.sk/kategoria/vykurovanie/
www.hevolta.sk/hevolta-nanocloth/

www.hevolta.sk/NanoCloth_TL

www.hevolta.sk/NanoCloth_manual

Inteligentné technológie pre domácnosť

ECOSYSTEM

O nás
HEVOLTA® predstavuje jedinečné technologické riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu bývania a prinášajú výnimočný komfort.
Naše inteligentné produkty sú inšpirované prírodou, vyznačujú sa unikátnym vyhotovením
a prvotriednym dizajnom, ktorý obohatí každý priestor.

Zamerané na zmysly

Vyvíjame a vyrábame moderné produkty, na ktoré pozitívne reagujú zmysly človeka a ktoré majú
množstvo zdravotných benefitov.

Technológia pre moderné projekty

Modernú technológiu HEVOLTA® okrem bežných domácností zaraďujú do svojich projektov aj developerské spoločnosti.
Využívajú celé spektrum produktov na vykurovanie, chladenie, reguláciu teploty, ovládanie osvetlenia,
žalúzií či spotrebičov v jednotlivých miestnostiach.

HEVOLTA® B. V. je holandská technologická spoločnosť so sídlom v Amsterdame, ktorá sa zaoberá vývojom
a výrobou technologických produktov určených na rezidenčné a komerčné využitie. Hevolta Slovakia s.r.o.
je výhradným distribútorom značky HEVOLTA® pre Slovenskú republiku.
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