Příjemné, komfortní a zdravé
vnitřní prostředí pro život,
práci i oddych.

climecon.cz

Kvalita

Design

Řešení pro ventilaci musí být spolehlivé, trvanlivé a
vyžadovat minimální údržbu. Vysoká kvalita našich
produktů je výsledkem mnoha let tvrdé práce s kontinuálním důrazem na vývoj produktů.

Je pro nás důležité, že technicky vysoce kvalitní výrobek
musí i dobře vypadat. Naše výrobky byly navrženy tak,
aby zapadaly do stylu moderně zařízených rodinných
domů, pracovních či společenských prostor.

Budoucnost

Inovace

Vzduchové a hlukové vlastnosti a výkonnost větracích
zařízení jsou zcela nezbytnými aspekty dobrého designu,
vývoje a výroby našich produktů. Neustálý vývoj produktů
probíhá spolu s předními experty v průmyslu, jako
například s VTT – Technicko – vývojové centrum Finsko.

Máme velkou touhu dělat věci lépe, a proto investujeme
značnou část našich tržeb do výzkumu a vývoje. Což
přináší výsledky a my jsme schopni na trh nepřetržitě
dodávat inovativní a nové produkty.

Použitelnost
Naše produkty jsou navržené v kooperaci s experty
z průmyslu. Proto jejich instalační požadavky jsou co
nejednoduší a nároky na údržbu jsou minimální.

Přečtěte si více o našich produktech a najděte nejvhodnější
řešení pomocí návrhového programu – climecon.cz
Vent.X:

Selekční nástroj pro difuzory

Hood.X:

Selekční nástroj pro digestoře

Roof.X:

Selekční nástroj pro střešní hlavice

Tuisku.X:

Selekční nástroj pro sněžné a dešťové kryty

www.evora.cz

2

climecon.cz

CLIK
CLIK je nejlepší difuzor pro přívod vzduchu na trhu pro větrání malých prostor s objemovým průtokem vzduchu 20-90 m3/hod. Je ideální pro
místnosti s mechanickým ventilačním systémem a vysokými požadavky s ohledem na návrh a hladinu hluku.
Díky vyměnitelnému krytu je CLIK vhodný pro každou místnost, buď jako nenápadný prvek na stěnu, nebo jako výrazný dekorační prvek v
interiéru. Vedle základního bílého krytu jsou k dispozici barvy jako stylová černá, tmavě béžová, teplé nebo studené odstíny kovových barev či
módní zlatožluté provedení. CLIK jsme schopni dodat ve Vámi zvolené barvě.
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Vynikající směšovací poměr tichý a bez průvanu.
Snadné a brilantní přednastavení.
Lehce vyměnitelný čelní kryt pro
snadnou údržbu.
Jeden produkt, dvě možnosti instalace:
zapuštěná a povrchová montáž.
Mnoho barevných variant, či na přání
vámi vybraný odstín.

RAL 9005

RAL 1035 RAL 7032 RAL 9006

RAL 1007

RINO
RINO je elegantní difuzor, který nastavuje nový standard pro vzhled stropních vyústek s jedinečným designem. RINO je ve srovnání s jinými
stropními vyústkami jedničkou na trhu.
Jeho funkční konstrukce, která lahodí oku, je zároveň doplněna vynikajícími větracími a zvukovými vlastnostmi. RINO funguje tiše, spolehlivě
a bez průvanu.
Kromě standardního čistě bílého provedení (RAL 9016) s kterým i nejbělejší strop zůstane bílý, je RINO k dispozici také v dalších 5 různých
barevných variantách. Na přání je možné RINO vyrobit ve Vámi navržené barvě.
Elegantní design a mnoho barevných
variant.
Spolehlivé měření a rychlé a přesné
nastavení.
Brilantní řešení, které zabraňuje
shromažďování nečistot na stropě
kolem vyústky.
Vynikající směšovací poměr tichý a bez průvanu.

Nov
RAL 9002 RAL 6034 RAL 9006 RAL 8029 RAL 9005
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DISTRIBUČNÍ ELEMENTY PRO PŘÍVOD VZDUCHU

RINO

∅ 100–160

RINO-S

CLIK

5–50 m /hod
Pro sauny

18–80 m /hod
Povrchová nebo
zapuštěná montáž

∅ 100

18–162 m /hod
Povrchová montáž
na strop
3

3

∅ 100 –125
3

OKE

OKA

29–180 m3/hod
Povrchová montáž na
stěně

18–180 m3/hod
Povrchová montáž na
strop

∅ 100–160

FINO

TINO

∅ 160

18–125 m /hod
Zapuštěná montáž
3

RONDO

∅ 100–200

Výřivý
∅ 125
18–72 m3/hod
Povrchová montáž na
strop

∅ 100–200

29–270 m /hod
Montáž na stěnu
3

LINO

LINO-W

∅ 100 –125

18–80 m /hod
Montáž na stěnu
3

∅ 100 –125

18–80 m3/hod
Montáž na stěnu
Širší dosah.
(děrování více do stran)

TINO -S

OKA-S

255–800 × 150–250
72 –510 m3/hod
Pro renovace

∅ 100 –125

18–65 m3/hod
Pro sauny

DIFUZORY PRO PŘÍVOD VZDUCHU
Viditelná instalace

NOP

NOT

NOX

NOP-S

NOT-S

NOX-S

70–740 m3/hod

70–740 m3/hod

70–900 m3/hod

70–740 m3/hod

70–740 m3/hod

70–740 m3/hod

∅ 125–315

RIX

∅ 250–400

∅ 125–315

RUX

∅ 160–400

360–1440 m3/hod 144–1300 m3/hod

∅ 125–315

∅ 125–315

RIL

REL

144–396 m3/hod

36–396 m3/hod

∅ 160–200

∅ 100–315

∅ 125–315

∅ 125–315

RINO-V

∅ 125–160
25–126 m3/hod

Difuzory pro přívod vzduchu pro zavěšené podhledy
Směrovatelné trysky

OLO

OLE

400×400 / 600×600
100–500 m3/hod

400×400 / 600×600
54 –432 m3/hod

∅ 125–315

Horizontálně nastavitelné

∅ 125–315

MAK

∅ 125–250
54 –360 m3/hod

Horizontálně nastavitelné

Horizontálně nastavitelné

www.evora.cz
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Stropní přívodní difuzory

Stropní instalace do podhledů

REK

LEK

ROK

LOK

RATT

RITT

36 –720 m3/hod

36 –720 m3/hod

36 –720 m3/hod

36 - 720 m3/hod

54 –792 m3/hod

54 –792 m3/hod

∅ 100–315

Horizontálně nastavitelné

∅ 100–315

∅ 100–315

∅ 100–315

∅ 100–250

∅ 100–250

Horizontálně nastavitelné

Stropní přívodní difuzory - vířivé

ILO

TOF

400×400 / 600×600
54 –504 m3/hod

18 –504 m3/hod

∅ 125–315

Podlahová instalace

RIF JA RIF-M

∅ 100–315

∅ 250–500

RCG

360 - 2 520 m3/hod
Horizontálně nastavitelné S pohonem RIF-M

∅ 100–160

18 – 90 m3/hod

Horizontálně nastavitelné

Potrubí s tryskami

Výfukové dýzy

ROX- S + ROX

ROX

ROX-0

61 –720 m3/hod
Regulační část s tlumičem hluku
+ aktivní část s tryskami

108 –792 m3/hod
Aktivní část s tryskami

Připojovací potrubí

∅ 160–250

∅ 160–250

∅ 160–250

ROL

ROL-0

108 –792 m3/hod
Regulační část s tlumičem hluku
+ aktivní část s tryskami

108 –1 260 m3/hod
Aktivní část s tryskami

Připojovací potrubí

∅ 125–500

UPSI

180 – 432 m3/hod
Výfuk

Výfuk/sání

∅ 125–200

∅ 125/160 / 160/200

Regulační
a tlumící plenum boxy

ROL- S + ROL
∅ 160–315

UPA

∅ 125–500

Stěnové vyústky
TAK/PAK

MIS

MIK

RAN

RON

29 –270 m3/hod
S regulačním plenum
boxem, nastavitelné
trysky

36 –324 m3/hod
S regulačním plenum
boxem, nastavitelné
trysky

36 –324 m3/hod
S regulačním plenum
boxem

36 –324 m3/hod
S regulačním plenum
boxem

∅ 100 – 200

∅ 100 – 200

∅ 100 –200

∅ 100 –200

VAL

Regulační plenum box
TAK přívod vzduchu
PAK pro odvod vzduchu
Připojovací potrubí 		
∅ 100–315
Třída přesnosti 1 (± 5 %)

Plenum box
∅ 100–315

Průmyslové difuzory
VAM

Plenum box
∅ 100–250

RJA

RJZ

144 – 2 340 m3/hod

18 – 1 620 m3/hod

∅ 200 – 500

∅ 80 – 400

www.evora.cz
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DISTRIBUČNÍ ELEMENTY PRO ODVOD VZDUCHU

PINODr

PINODq

RETRO

TINOi

RINOi

18 - 144 m3/hod
Povrchová montáž

18 - 144 m3/hod
Povrchová montáž

18 - 72 m3/hod
Povrchová montáž

18 - 144 m3/hod
Povrchová montáž

22–125 m3/hod

∅ 100–160

∅ 100–160

∅ 125

∅ 100–160

∅ 100 –125

SAT

SET

VIP

VIP-S

OLOi

18 - 1 080 m3/hod

18 - 1 080 m3/hod

Odvodní ventil

Odvodní ventil pro
sauny, nastavitelný

400×400 / 600×600
36 –500 m3/hod

∅ 100–400

∅ 100–400

∅ 125–315

∅ 100 –125

∅ 100–160

VELKOPLOŠNÉ DISTRIBUČNÍ ELEMENTY

STĚNOVÉ MŘÍŽKY

DINO-A

DINO-K

DINO-R

DINO -T

KIK

300×60, 400×100
700×150, 1000×200
130 - 3.450 m3/hod

93 - 2 592 m3/hod

93 - 2 088 m3/hod

216 - 2 592 m3/hod

36 - 180 m3/hod

∅ 160–500

∅ 125–400

∅ 125–400

∅ 125–400

∅ 100–200

KIP

125 × 600/800/1000
36 - 216 m3/hod

KIO

300 ×100–100×200
36 - 540 m3/hod

DISTRIBUČNÍ ELEMENTY S ELEKTRICKÝM TOPENÍM

ECO1

ECO2

ECO3

ECO4

18 - 54 m3/hod
230 V
Povrchová montáž
na zeď

18 - 54 m3/hod
230 V
Povrchová montáž
na zeď

18 - 58 m3/hod
230 V
Povrchová montáž
na zeď

18 - 58 m3/hod
230 V
Zapuštěná montáž
na zeď

∅ 125

∅ 125

∅ 125

∅ 125

ECOT

Regulátor s
displejem

PŘÍVODNÍ A ODVODNÍ MŘÍŽKY

EKO

200 ×100–1200 ×400

ELO

200 ×100–1200 ×400

RAM

600–1800 mm

www.evora.cz
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VĚTRÁNÍ PRO PROFESIONÁLNÍ KUCHYNĚ
Digestoře
CleanMaster® digestoře

Stěnová instalace

StandardPlus digestoře

Ostrovní instalace

Stěnová instalace

Ostrovní instalace

Vybaveno čisticím systémem druhé generace CleanMaster®.
Standardní modely s příváděním a zachytáváním odpadního vzduchu,
k dispozici také pouze s odsáváním vzduchu.

Standardní modely s příváděním a zachytáváním odpadního vzduchu,
k dispozici také pouze s odsáváním vzduchu a kondenzátorem.

CleanMaster® RetroFit

Stropní instalace

Nová generace řady RetroFit
CleanMaster® systém.

Modely CleanMaster® a StandardPlus.
K dispozici s přívodem, zachytáváním a odvodem vzduchu
a útlumovými jednotkami.

Jiné kuchyňské ventilační produkty

CRO

CTO

144–1080 m3/hod

70–720 m3/hod

∅ 125–315

∅ 125–315

DINO -T

∅ 125–400

216–2592 m3/hod

STŘEŠNÍ HLAVICE A KRYTY PROTI SNĚHU

OTSO

Pro kruhové potrubí
∅ 125–1250

KONTIO

Pro hranaté potrubí
800 ×300 –1800 ×1000

SISU

Pro kruhové potrubí
∅ 125–1250

URHO

Pro hranaté potrubí
800 ×300 –1800 ×1000

S – Přívodní
U – Výfukové

Žaluzie proti sněhu a dešti

TUISKU -P/V

P – vertikální lopatky
V –horizontální lopatky
Povrchová montáž

TUISKU-PS/VS

P – vertikální lopatky
V –horizontální lopatky
Lopatky na obou stranách

TUISKU-PU/VU

P – vertikální lopatky
V –horizontální lopatky
Zapuštěná montáž

www.evora.cz
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Climecon Oy je rostoucí finská společnost, která vyvíjí, navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní řešení pro větrání. Její sortiment zahrnuje vzduchové difuzory, digestoře pro profesionální kuchyně, střešní ventilační systémy a chemická řešení pro čištění vzduchu pro
byty, školy a obchodní či průmyslové prostory.
Kvalita, design a životní cyklus výrobku jsou hlavními parametry při návrhu, vývoji a
výrobě produktů společnosti Climecon. Díky neustálému výzkumu a vývoji výrobků
našimi předními experty v oboru si výrobky získaly velkou popularitu mezi profesionály
v oblasti vzduchotechniky.
Společnost je obchodně zastoupena ve Finsku, Švédsku, Norsku, Dánsku, Velké Británii,
Irsku, Německu, Belgii, Estonsku, Litvě, Francii, Rakousku, Slovensku a České Republice.
Společnost Climecon Oy má 50 zaměstnanců, většina pracuje v továrnách Climeconu ve
městě Kausala a Pihtipudas. Centrála společnosti je v Helsinkách. Kolem 5% obratu je
použito na výzkum a vývoj nových produktů.

Lämmittäjänkatu 4 A | FI-000880 HELSINKI, Finland | Tel. 020 198 6600

climecon.cz

Zastoupení pro Česko a Slovensko:

Společnost Evora CZ,s.r.o. je výhradně česká společnost zabývající se technologiemi a
vnitřním prostředím moderních staveb či rekonstrukcí a pomáhá bydlet lépe a levněji
již více jak 10 let.
Navrhuje komplexní řešení pro pasivní a nízkoenergetické domy od konzultace s našimi
odborníky, návrh, projekci až po realizaci celého systému a servis. Nabízí veškeré služby
pro řešení řízeného větrání s rekuperací tepla, vytápění, chlazení, ohřevu TUV, fotovoltaických (solárních) elektráren, centrálních vysavačů atd.

9/2017

Evora CZ,s.r.o. je členem Centra pasivního domu, CHKT a CAFT, je certifikována od
předních výrobců technologií pro větrání, vytápění a chlazení budov. Společnost se také
věnuje sledování změn a novinek v dotačních programech a jako registrovaný dodavatel
vám vypracuje potřebné protokoly k vaší žádosti a je poradenským centrem CPD.

Evora CZ, s.r.o

| Tel. +420 530 331 177

Sídlo firmy Brno 		
Pobočka Praha 		
Pobočka Bratislava 		

Kobylnická 894/8 664 51 Šlapanice
Hellady 697/4 140 00 Praha 4-Michle
www.evora.sk

www.evora.cz

| info@evora.cz

evora
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