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http://www.pichlerluft.at/referenzen.html 

Objekt měsíce společnosti Pichler: 
   

Chalupa na Trojmezí 
Lokalita: 
Druh stavby: 
Konstrukce: 
En. Náročnost: 
Podlahová plocha: 
Použitá jednotka 
(větrání, vytápění, 
chlazení, 
zdravotechnika): 
Dodavatel zařízení: 
Architekt: 

Jihočeský kraj, Slavonice 
Novostavba 

Zděná, monolitická 
A – mimořádně úsporná 

111,7 m2 

 

 

 

Pichler PKOM4 

Evora CZ 
Ing. arch. Mojmír Hudec 

 
Původní představa majitelů o staré malebné venkovské chalupě vyústila v novostavbu pasivního domu.  
Je to ukázka toho, že pasivní dům může mít mnoho podob, zde tradiční venkovské stavení vybavené  
těmi nejmodernějšími technologiemi. 

Evora na Stavebním veletrhu v Brně 

Děkujeme Vám za účast na Stavebním veletrhu v Brně, na kterém jsme 
prezentovali společně s naší partnerskou architektonickou společností 
TECTOR ateliér. Stavební veletrh Brno prezentuje 
průřez celým odvětvím stavebnictví. Pokrývá 
realizace staveb, stavební řemesla a technologie, 
stavební materiály a výrobky, stavební konstrukce 

a technické zařízení budov. Termín konání veletrhu na začátku roku umožňuje získání 
potřebných informací, přehledu o novinkách nebo nalezení realizátorů a dodavatelů 
staveb ještě před zahájením stavební sezóny. Pokud stavíte, rekonstruujete, zajímají 
Vás pasivní stavby, neváhejte a sjednejte si schůzku s našimi odborníky ještě dnes. U nás 
najdete vše na jednom místě. Obraťte se na nás s poradenstvím, projektem, realizací 
či servisem, naše služby jsou komplexní. 

Téma: Zdravý vzduch v interiérech 

https://www.evora.cz/chalupa-na-trojmezi
http://www.pichlerluft.at/referenzen.html
file:///C:/Users/fara/Documents/%25INTERNAL_LINK6%25/INTERNAL_LINK%25
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Základ každé zdravé domácnosti 

Distribuční prvky Climecon 
 

Vyústky jsou v objektu s rekuperací nutnou součástí. Jsou 
to právě vyústky, přes které je do prostoru přiváděn čistý, 
zdravý vzduch, nebo je naopak vzduch odváděn zpět do 
rekuperační jednotky. Řešení pro ventilaci musí být 
spolehlivé, trvanlivé a musí vyžadovat minimální údržbu. 
Vyústky Climecon od finského výrobce mají nejen osobitý 
design, ale také důležitá technické vylepšení, která celý 
rekuperační systém pozvednou na vyšší úroveň. 
 
Zdroj: https://www.climecon.cz/ 

 
 
 
 
 
Pokud vás při pobytu v místnosti trápí suché 
a podrážděné oči, nutkání ke kašli, nebo máte 
problémy se statickou elektřinou, na vině je 
pravděpodobně suchý vzduch. 

 
Inovativní zvlhčovač od firmy HomEvap zvyšuje 
relativní vlhkost vzduchu na vámi požadovanou 
hodnotu, a tím i pocit pohodlí v každém obytném či 
pracovním prostředí. Správná vlhkost vzduchu 
přispívá ke snížení prašnosti, což ocení zejména 
osoby s astmatickými problémy a alergici. Další 
přínos představuje pozitivní vliv na dřevěné prvky v 
interiéru, umělecká díla a hudební nástroje, které 
netrpí na sesychání a vznik prasklin v důsledku 
suchého vzduchu. 
 
 

 
 
 
 
 
Optimální relativní vlhkost vzduchu pro naše zdraví 
se pohybuje mezi 40 % a 60 %. 

 
Zvlášť v dnešní době je zdraví nás a naší rodiny nejdůležitějším 
faktorem. Je tedy nezbytně nutné mít doma čerstvý a zdravý 
vzduch, který získáte zapojením produktů HomEvap do vaší 
vzduchotechniky. Zapojení je snadné a většinou není za 
potřebí žádných větších zásahů do současné podoby vašeho 
vzduchotechnického systému bez ohledu na typ jednotky. 
 
Společnost Evora má v nabídce širokou škálu zvlhčovacích 
zařízení. Skvělou alternativou k jednotce HomEvap je zařízení 
Pichler LBE 250, které společnost Evora také nabízí. 
 
Pro detailnější informace navštivte stránky www.homevap.cz 
nebo www.evora.cz  

Doplňte Zvlhčovač HomEvap do Vašeho stávajícího systému vzduchotechniky. 

 

Příjemný a zdravý vzduch 

mailto:info@evora.cz
tel:+420%20722%20150%20190
https://www.climecon.cz/
https://www.homevap.cz/
http://www.evora.cz/
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Naše reference 

 

RD Kunice 

Rodinný dům, který byl postaven v obci 

Kunice je skvělým příkladem toho, 

že se dá spojit stylový design společně 

se zdravým a úsporným bydlením.  

Jde o krásnou stavbu s dechberoucím 

výhledem na rozléhající se přírodu. 

Dřevěný vzhled společně s černými okny 

a tmavou střešní krytinou tady parádně 

funguje. 

Stejnou důležitost jako kvalita exteriéru má ovšem kvalita interiéru. Především na kvalitu vzduchu se v dnešní době klade 

veliký důraz. Kvalita ovzduší v domácnosti ovlivňuje vaši energii a především zdraví. Ideální vlhkost vzduchu je klíčová 

v každém ročním období a měla by se pohybovat v rozmezí 40 % a 60 %. Manželé Vítkovi zvolili kombinaci rekuperační 

jednotky Pichler LG 250 s produkty HomEvap a udělali rozhodně dobře. Tato kombinace je z dlouhodobého a finančního 

hlediska správným a elegantním řešením. Naši projektanti navrhli ideální vzduchotechnické řešení pro daný typ stavby 

a potřeby zákazníka. Samotná zařízení byla našim realizačním týmem nainstalována do technické místnosti, která je pro 

podobný typ používání vždy ideální. 

Především v této době je posílení zdraví a zvýšení 

energie velice důležité, proto nás v případě 

jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat a naši 

specialisté Vám navrhnou nejvhodnější řešení na 

míru. 

Pro více informací navštivte stránky www.evora.cz 

nebo www.homevap.cz. 

 

  

R RD Kunice Vzduchotechnická jednotka Pichler 

LG 250 zapojená v kombinaci 

s produkty zvlhčovač a chladič 

HomEvap. 

Lokalita: Jihomoravský kraj, 
Kunice 

Druh stavby: Novostavba 
Použité 
jednotky: 

Pichler LG 250, Zvlhčovač 
a chladič HomEvap 

Dodavatel 
zařízení: 

 
Evora CZ 

Architekt: Ing. arch. Jan Korčák 

 

mailto:info@evora.cz
tel:+420%20722%20150%20190
http://www.evora.cz/
http://www.homevap.cz/
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„Včera u mě na stavbě v Dolních Bojanovicích proběhla montáž potrubí 

pro rekuperaci. Chci Vám moc poděkovat za rychlost a flexibilitu. Déle 

musím moc pochválit Vaše pracovníky. Jde vidět, že jste profesionální 

firma a odvádíte práci vysoké kvality. Doufám, že můj dům nebude 

poslední obchodní záležitostí a s radostí Vás doporučím dalším lidem.“ 

Tomáš Pospíšil, RD Dolní Bojanovice 

 

Pečujte o svá zařízení 

 

Co může způsobit užívání klasického ultrazvukového zvlhčovače?  
Velice často se našim servisním technikům stává, že dojedou k zákazníkovi, který podcenil údržbu své jednotky nebo 
nekonzultoval volbu jednotky s profesionály, funkčnost a účinnost nainstalovaného zařízení je tedy minimální 
až nulová. V tomto případě měl zákazník nainstalovaný ultrazvukový zvlhčovač a stěžoval si na zvýšenou hlučnost 
a čištění (viz. foto). Neudělejte stejnou chybu a zvolte řešení se zvlhčovačem HomEvap. 
 

       Před údržbou               Po údržbě           Před údržbou              Po údržbě  

  

 

Řekli o nás: 

 

„Bylo mi ctí na tomto domě (RD Hrušová) s Evorou spolupracovat, 

snad zas někdy příště.“ 

Ing. arch. Barbora Šedová, RD Hrušová 

mailto:info@evora.cz
tel:+420%20722%20150%20190

