
PRÉMIOVÁ KVALITA
TEPELNÝCH ČERPADIEL

OD FIRMY DENYSTAV
 s COP až 4,8!

www.denystav.sk

Naše účinné tepelné čerpadlá majú vyspelú reguláciu, 
ktorá berie do úvahy teplotu vstupnej a výstupnej 
kvapaliny zo zdroja tepla, vonkajšiu teplotu (ekviter-
mická regulácia), majú množstvo užitočných ochrán 
- ochrana proti preťaženiu, proti výpadku fáz a iné. 
Majú inteligentné ovládanie, efektívnu funkciu čiste-
nia vzduchu a svojim prepracovaním sú  tým najlep-
ším riešením pre Váš domov.

WIFI ovládanie prvkov
Dosahuje vysokú úsporu
energie
Konštantná kontrola teploty
Veľmi tichá prevádzka
Funkcia rýchleho ohrevu
Kompresor Mitsubishi
Vákuová izolácia
Ultra tichý odstredivý
ventilátor 
Efektívnosť: COP 4,22

Dve ohrevné vnútorné nádrže

 

Centrálna distribúcia tepla
Vysoká úspora energie
Veľká kapacita ohrevu vody
Efektívna metóda vykurovania
Úsporný dizajn
Vysoká kapacita absorbcie tepla

Efektívnosť: COP 4,37

WIFI ovládanie prvkov
Vysoká úsporu energie
Efektívne čistenie vzduchu
Systém zdravého vykurovania
Kompresor Mitsubishi
Konštantné temperovanie
Efektívnosť: COP 4,2Chcete sa stať našim obchodným partnerom 

alebo obchodným zástupcom? Kontaktujte nás 
a spoločne preberieme možnosť spolupráce:

www.denystav.sk
denystav@gmail.com

tel.č.: +421 918 040 255

Od 3 260,- €
bez DPH

Od 2 600,- €
bez DPH

Od 1 460,- €

bez DPH



Poďme sa teraz pozrieť na to najdôležitejšie, čo by 
ste mali vedieť pri výbere vhodnej stavby. Najväčšou 
výhodou pasívnych domov a ostatných nízkoener-
getických stavieb je ich nízka energetická náročnosť 
oproti klasickým stavbám. Niektoré domy sú dokonca 
energeticky nezávislé, to znamená, že si dokážu sami 
zabezpečiť dostatok energie pre svoje fungovanie. 
Dôvodom takýchto výhod je najmä dôsledný výber, 
použitie a kombinácia materiálov a technológií, ktoré 
sú síce niekedy drahšie ako klasické, ale zo stredno-
dobého a dlhodobého pohľadu sú výhodnejšie. Pri 
správnej kombinácii môžu totiž znížiť energetickú 
náročnosť nového domu až o 80% oproti klasickým 
stavbám. A to už nie je málo.

Aby ste si tento rozdiel vedeli lepšie predstaviť, ide v 
podstate o spotrebu energie na rok v kWh/m2. Tu je 
jednoduchá tabuľka:

Dosiahnutie štandardu pasívnych domov je možné len 
zavedením viacerých opatrení, ktoré vzájomne znižu-
jú energetickú náročnosť stavieb. V stručnosti sa jedná 
o kvalitné okná, zateplenie, rekuperácia, vzduchotes-
nosť stavby, tepelné čerpadlo, slnečné kolektory a níz-
koteplotné vykurovanie.
Samozrejme, každé z uvedených technologických opa-
trení môže mať kvalitatívne rôzne prevedenie a tým 
prispejú väčším alebo menším podielom k celkovému 
účinku. Pasívna stavba je preto kombináciou opatrení, 
ktoré vzájomne využívajú synergický efekt a tým sa 
stavba stáva ešte úspornejšia.

Spoločnosť DENYSTAV s.r.o. sa zaoberá výstavbou 
pasívnych rodinných domov na kľúč. Máme pre vás 
množstvo zmien a ďalšie vylepšenia, ktoré viedli k vývo-
ju a zdokonaľovaniu technologického postupu výstav-
by. Ide o konštrukčný systém, ktorý spĺňa naozaj tie 
najnáročnejšie kritériá, tepelné a akustické vlastnosti 
domov. Pre našich klientov máme pripravené komplex-
né služby. Pripravíme vám projektovú dokumentáciu 
na mieru konkrétneho pozemku a podľa vašich želaní, 
kompletnú dokumentáciu pre stavebné  povolenie a 
vo väčšine lokalít sprostredkujeme aj kúpu staveného 
pozemku. Naša stavebná technológia je navrhnutá tak, 
aby vám priniesla čo najväčšie pohodlie, a úsporu času 
a  finančných  prostriedkov pri  zachovaní tých najprís-
nejších technologických postupov a vysokého štandar-
du našich pasívnych stavieb.

Firma DENYSTAV myslí na Vašu budúcnosť už v súčas-
nosti a pri realizácii svojich projektov dodržiava normy 
pre  klasifikáciu  pasívnych  domov  vstupujúcu do pla-
tnosti až v roku 2020 a tak Váš dom bude už teraz prip-
ravený na najvyššie európske štandardy.

Chcete bývať v pasívnom rodinnom dome, spľňajúcom 
tie najvyššie kritéria? Firma DENYSTAV s.r.o. ho pre Vás 
postaví za najvýhodnejších podmienok.
STAVBA PASÍVNYCH DOMOV JE V SÚČASTNOSTI AJ U NÁS VÍTANÝM TRENDOM.  
DÔLEŽITÉ VŠAK JE PONÚKAŤ  KLIENTOM REALIZÁCIU PASÍVNEJ  STAVBY V NAJVYŠŠEJ 
DOSTUPNEJ KVALITE S POUŽITÍM NAJMODERNEJŠÍCH TECHNOLOGICKÝCH RIEŠENÍ. 
FIRMA DENYSTAV DBÁ PRÁVE NA TIETO ATRIBÚTY STAVBY.

Energeticky náročné domy - viac ako 100 kWh/m2 rok

Energeticky úsporný dom - spotreba 50 až 70 kWh/m2 rok

Nízkoenergetický dom - spotreba 15 až 50 kWh/m2 rok 

Pasívny dom - spotreba 5 až 15 kWh/m2 rok

Energeticky nulový dom - spotreba 0 až 5 kWh/m2 rok

CHCETE BÝVAŤ KVALITNE ZA ROZUMNÚ CENU?.

STAVAJTE S
NÍZKOENERGETICKÉ A PASÍVNE STAVBY NA KĽÚČ
www.denystav.sk   +421 918 040255


