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TECHNOLOGIE PRO KOI NÁDRÎE

JAPONSKÉ KLIMATICKÉ
PODMÍNKY V EVROPù?
– ÎÁDN¯ PROBLÉM
Máte rádi obyvatele Va‰í zahradní nádrÏe?
Zajistûte jim co nejlep‰í podmínky!
Nabízíme komplexní ﬁe‰ení pro cel˘ rok a kaÏdou klimatickou zónu.
ZAKRYTÍ – TOPENÍ – CHLAZENÍ

KRYTY ZAHRADNÍCH NÁDRÎÍ NOVÉ GENERACE
Dokonal˘m zakrytím lze zajistit pﬁijatelnou teplotu vody pﬁi nízk˘ch okolních teplotách, eventuálnû v˘znamnû sníÏit
náklady na vytápûní.
Více jak 90 % tepeln˘ch ztrát je zpÛsobeno vodní hladinou (vypaﬁování vody, pﬁestup a vyzaﬁování tepla).
Teplota vody má zásadní vliv na Ïivotní funkce obyvatel nádrÏí. Zejména u dovezen˘ch druhÛ okrasn˘ch ryb (napﬁíklad
japon‰tí KOI kapﬁi), má rozhodující vliv na zdravotní stav a rÛst. Pouh˘m zakrytím (bez pﬁitápûní) je také moÏno
v˘znamnû zkrátit dobu po kterou ryby nepﬁijímají potravu.

HLAVNÍ V¯HODY
- sníÏení tepeln˘ch ztrát na minimum
- zaji‰tûní denního svûtla nutného pro Ïivot v nádrÏi
- rychlá a jednoduchá montáÏ
- snadná údrÏba a skladování

Více informací získáte na adrese:

Registrováno patentov˘m úﬁadem

www.ekotez.com

ekotez@ekotez.cz

EKOTEZ spol. s r. o.
Konûvova 47, 130 00 Praha 3, âeská Republika
Tel.: +420 221 599 111, Fax: +420 222 586 265
e-mail: ekotez@ekotez.cz
www.ekotez.com
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PLOVOUCÍ KRYTY PRO V·ECHNY TVARY NÁDRÎÍ

KRYTY PRO ZAKRYTÍ NÁDRÎÍ PRAVOÚHL¯CH TVARÒ

Polykarbonátová deska s vynikajícími tepelnûizolaãními vlastnostmi, nízkou hmotností, velmi dobrou propustností
svûtla, vynikajícími mechanick˘mi vlastnostmi a zaruãenou odolností proti povûtrnostním vlivÛm, s plováky
upevnûn˘mi po obvodû a vyroben˘mi ze speciálního nenasákavého materiálu. Kryty jsou vyrábûny v rÛzn˘ch
tvarech a lze je jednodu‰e spojovat. I u komplikovan˘ch tvarÛ rybníãkÛ lze zajistit zakrytí více neÏ 90 % vodní
plochy. Velikost vodní plochy není omezena.

Základní konstrukce z nerezov˘ch trubek je velice jednodu‰e smontovatelná. Jako tepelnûizolaãní materiál jsou pouÏity opût polykarbonátové desky se stejn˘mi vlastnostmi jako u plovoucích krytÛ. Desky se pﬁipevÀují ke konstrukci
pomocí jednoduch˘ch závûsÛ bez pouÏití náﬁadí. Standardnû je kryt opatﬁen otvíracím oknem s protizávaÏím.

VELIKOST DESEK
standardnû

pravoúhlé trojúhelníky
(základna × v˘‰ka)
Ostatní rozmûry po dohodû.

1,0 × 1,0 m
2,0 × 1,0 m
1,0 × 0,5 m
1,0 × 1,0 m
1,0 × 0,5 m

ROZMùRY
– ‰íﬁe nastavitelná od 2,3 do maximálnû 4 metrÛ
– délka není omezena
Kryty tohoto provedení a plovoucí kryty je moÏné
kombinovat.

Firma EKOTEZ®

má ve své nabídce i speciální
typy tepeln˘ch ãerpadel, urãen˘ch pro vytápûní, eventuálnû
i chlazení zahradních nádrÏí. Jedná se o v souãasné dobû nejúspornûj‰í zpÛsob vytápûní. BliÏ‰í informace najdete
na na‰ich stránkách - www.ekotez.cz nebo na speciálním prospektu pro tepelná ãerpadla.

