klimatizace
Zajišťujeme dodávku a montáž klimatizace, vzduchotechniky i chlazení na klíč
pro domácnosti i komplikované průmyslové provozy.
Proškolený a specializovaný personál, vlastní technické vybavení
a dlouholeté zkušenosti garantují správný návrh, bezproblémovou,
spolehlivou a rychlou montáž i spuštění. Komunikujte s profesionály!
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typy dodávaných
klimatizací:

dodáváme a montujeme
klimatizace značek:
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bytové, kancelářské, průmyslové,
pro serverovny
splity, multisplity, VRF/VRV systémy
nástěnné, podstropní, parapetní,
kanálové, kazetové, s přívodem
ext. vzduchu
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a dalších, vždy podle přání
zákazníka

Pro návrh a cenovou kalkulaci prosím kontaktujte:
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naše zaměření:
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rodinné domy
bytové domy
administrativní centra
nemocnice, školy, sociální zařízení
průmyslové budovy, haly
hotely
obchodní centra
ostatní

725 638 267

developerské
projekty
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k.havrankova@trasko.cz

velkoobchod
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Jak správně
vybrat klimatizaci?
K tomu, aby klimatizace správně fungovala je nejdůležitější stanovení vhodného
výkonu klimatizace – v tomto ohledu je
lepší obrátit se na odborníky a také při
výběru vhodného typu klimatizace.
Klimatizace se dělí na tři základní typy:
split, multi-split, VRF/VRV.

Split klimatizace
Split = dělená klimatizace se skládá
ze dvou jednotek: vnitřní, umístěné
v místnosti a vnější, která se instaluje
vně budovy např. na zeď nebo střechu.
Dělená klimatizace je vhodná pro menší instalace v domácnostech a do menších kanceláří.

Ionizace vzduchu
Klimatizace umí prostředí nejen
ochladit, či vytopit podle požadavků, ale dokáže jej učinit i bezpečnější. Plasma technologie zajišťuje čištění vzduchu od škodlivých
bakterií a vzduch je tak nejen čistý,
ale i svěží. Ionizátor snižuje pravděpodobnost onemocnění chřipkou,
nebo jinými nemocemi způsobenými bakteriemi přenášenými vzduchem. Snižuje alergeny a zajišťuje
přírodní bioklima bohaté na kyslíkové molekuly, známé jako ionty.

Multi-split systém
Multi-split klimatizace se skládají z jedné
společné venkovní jednotky a 2 až 9
jednotek vnitřních různých výkonů
a designu. Ve srovnání se split klimatizacemi mají multi-split systémy tyto výhody: snazší instalace, úspora pořizovacích
nákladů i nižší spotřeba elektrické energie, úspora místa pro venkovní jednotku. Multi-split klimatizace jsou vhodné
pro chlazení vícepokojových bytů/domů
a kanceláří.

VRF/VRV systém
VRF/VRV systémy jsou určeny pro chlazení a vytápění velkých a náročných budov, obchodních center a hotelů s potřebou individuálního přístupu k řešení
vnitřního prostředí.
Výhodou je špičková energetická účinnost a velké rozpětí výkonů venkovních
jednotek 11,2 –140 kW s možností připojení až 64 ks vnitřních jednotek. VRF
systémy jsou určeny pro chlazení nebo

vytápění. Dodáváme také celosvětově jedinečný systém, který umožňuje
současný provoz topení a chlazení. To
je velmi výhodné u velkých budov, kde
na slunečné straně je potřeba chladit,
zatímco na stinné straně může být, ve
stejný okamžik, nutné přitápět. Takto
odebrané teplo z chlazených místností je využito na vytápění v jiných prostorách, což přináší nezanedbatelné
úspory.
VRF systémy mohou být ovládány
externími řídícími systémy.

Vybrané komerční instalace:
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Navštivte náš SHOWROOM
klimatizací – Vyškov, sídlo TRASKO,
v prostorách prodejny!
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›
›

OD Vágner Brno: Multisplit 4 + 1
Okresní soud Nový Jičín:
3 × multisplit 3 + 1
Zdravotnická záchranná
služba Blansko: multisplit
Zdravotnická záchranná
služba Boskovice: split
HESTEGO a. ws. Vyškov:
splity + multisplity
VaK Vyškov: splity pro kanceláře
Style Cafe Vyškov:
1 × multisplit topení/chlazení
AVOS Vyškov:
3 × multisplit + 1 × split

Naleznete zde tyto značky: Sinclair,
Daikin, Mitsubishi, Toshiba.
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Gebrüder Weiss Syrovice:
dodávka VRF/VRV systému
topení/chlazení
Allianz Brno: 2 × split
INFOS Vyškov: multisplit 3 + 1
JIMI a. s. Vyškov: multisplit + split
Hotel Atrium Vyškov: 20 ks split
KPB Intra Bučovice: 15 ks split
Fakultní nemocnice Brno: split
Česká pošta Vyškov: multisplit
Teplotechna Olomouc: multisplit

Kromě velkých komerčních aplikací,
jsou našimi váženými zákazníky
i majitelé rodinných domů a bytů.
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