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Spoločnosť 
Giacomini Slovakia 

organizovala posledný 
septembrový víkend 

2014 (26. 9. a 27. 9. 2014) 
Deň otvorených dverí. 

Akcia bola určená nielen 
obchodným partnerom 

a montážnikom, ale 
aj širokej verejnosti. 

Cieľom bolo predstavenie 
produktov a noviniek 

spoločnosti Giacomini 
Slovakia v oblasti 

vykurovania. 

Počasie nám síce príliš neprialo, nap-
riek tomu o návštevníkov nebola núdza. 
Na zahriate žalúdka i duše sa podávalo 
malé občerstvenie, teplý čajík s elixí-
rom, pivko a kofola. 

V skladových priestoroch si hostia 
mohli prezrieť prezentácie jednotli-
vých produktov a noviniek v oblasti 
vykurovania a kúrenárskej techniky. 
Prezentačný stánok produktov 
Giacomini ponúkal praktické ukážky 
guľových ventilov, regulátorov tlaku 
R153 a systému Giacoqest – určeného 
pre rozvod vody. 

Pre tých aktívnejších bolo pripra-
vených niekoľko súťaží, ktoré si mohli 
vyskúšať nielen najmenší návštevníci 
ale aj tí veľkí. Na prvý pohľad najľahšou 

disciplínou bol hod pingpongovou 
loptičkou do guľového ventilu. Keďže 
zdanie niekedy klame, viacerí museli 
len uznať, že to také jednoduché nie je. 
Za svoju snahu každý zo zúčastnených 
získal vecnú cenu v podobe reklamných 
predmetov. 

Ďalšou zo súťaží bolo lisovanie 
a následne rozloženie zlisovaných 
komponentov Giacoqest za čo najk-
ratší čas. Nie jednoduchá úloha, ktorá 

narobila problémy i skúseným odbor-
níkom, ale nakoniec ju všetci zvládli 
a úspešne dobojovali. 

Stánok výrobkov Cordivari prezento-
val svoje produkty – radiátory, akumu-
lačné nádoby PUFFER a iné… Chcete 
byť výnimočný a mať vo svojom dome 

alebo byte niektorý z dizajnových radiá-
torov podľa vašich predstáv? Žiaden 
problém. Stačí prísť do Giacomini 
Slovakia, kde vám ochotne poradíme. 

Pri ucelených ukážkach sortimentu 
Giacomini Slovakia boli prezentované 

Deň otvorených dverí
 Giacomini Slovakia
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aj produkty z uhlíkovej ocele značky 
Eurotubi.

V priebehu oboch dní DOD bolo pri-
pravené aj technické poradenstvo v prí-
pade stavby. Stačilo prísť s projektom 
a naši odborníci radi poradili a zostavili 
cenovú ponuku. Každý montážnik si 
navyše mohol dať skontrolovať svoje 
náradie REMS.Všetky ponúkané služby 
počas DOD boli ZADARMO. 

Asi najväčším lákadlom bola prak-
tická ukážka peletkového kotla 
Granola Automatica v plnej pre-
vádzke spolu s akumulačnou nádobou 
PUFFER FIT a radiátorom ArdeSia. 

Peletkový kotol Granola Automatica 
značky ARCA je patentovanou novin-
kou na trhu v oblasti vykurovania a je 
určený hlavne na spaľovanie drevených 
peliet. Automatická prevádzka a funkcie 
kotla, v spojení s technológiou riešenia 
zapaľovania a systémom spaľovania, 
robia tieto kotle jedinečnými a sú 
chránené Európskym patentom. Ich 
výhradným distribútorom na Slovensku 
je spoločnosť Giacomini Slovakia.

Odlišnosť od štandardných kotlov 
je hlavne v technológii podtlakového 
horenia. Ohnisko spolu s prieduchmi 
dymu pracuje v podtlaku, ktorý zabez-
pečuje ventilátor pre odsávanie spalín. 
Toto spojenie zabezpečuje bezpečnejšiu 
prevádzku kotla v prípade úniku dymu 
a plameňa.

Oceľový automatický kotol Granola 
Automatica s jednoduchým digitál-
nym riadením je schopný ovládať celý 
systém vrátane akumulačnej nádoby 
(puffer), bojlera a solárnych systémov. 
Automatický zásobník na pelety je 
súčasťou kotla a je upevnený v jeho 
hornej časti, čím je uľahčené ich 
dopĺňanie. 

Medzi hlavné konkurenčné 
výhody možno zaradiť:

 ô  min. únik tepla v dôsledku použitej 
technológie

 ô účinnosť viac ako 90 %
 ô možnosť regulácie výkonu kotla
 ô  samočistenie a automatické podá-

vanie

 ô výkon od 14 do 250 kW
 ô nízka spotreba elektrickej energie
Okrem prezentovaných kotlov sú 

v ponuke aj dizajnové priestorové 
kachle na ohrev vzduchu alebo vody. 

AIRPELLET – peletkové kachle 
na ohrev vzduchu s výkonom 
8 – 10 – 12 kW. Veľké panoramatické 
sklo, programovateľný termostat, výber 
z 5 programov, samočistiace ohnisko 
a zberač popola je len niekoľko výhod 
týchto kachlí. 

IDROPELLET – peletkové kachle 
s výkonom 18 – 22 – 29 kW so vsta-
vaným teplovodným výmenníkom, čer-
padlom a expanznou nádobou možno 
použiť na zapojenie systému UK.

Máte záujem vidieť praktické 
zapojenie peletkových kotlov? 
Ak áno, neváhajte a informujte sa 
na tel. č.: 041/76 45 223 alebo na 
www.arcakotle.sk.




