Gradbeno ogrevanje

Kaj predstavlja zimsko gradbeno ogrevanje?
Nič drugega, kot potek dopolnilnih del pri načrtovanju, pripravi
in izpeljavi gradnje pod
posebnimi vremenskimi pogoji. Časi, ko
so bila gradbišča nekaj mesecev v mirovanju, so
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minili. Časovni
pritisk kapacitete osebja in strojev, ki so na voljo, zahtevajo kontinuirano
gradbeno delovanje, neodvisno od vremenskih razmer. Goli zidovi so posebno
občutljivi na mraz, zato velja pripraviti posebno zaščito.
Tudi za obdelavo ometa, oblog,
barv, tapet itd. se morajo izpolniti
najmanjše klimatske zahteve. Naravno izhlapevanje
vlage je najhitrejše,
če se prostori ogrevajo. Z ogrevanjem prostorov se znatno skrajša
tudi čas izsuševanja.
Mollier reši vsak problem ogrevanja z individualnimi sredstvi. To pomeni
ogrevanje
posameznih prostorov ali zelo velikih gradbišč. Uredimo
vam zaokroženo paleto naprav
za zimsko gradbeno ogrevanje. To so lahko
enostavni ventilatorji, ki imajo s svojimi
odprtinami za izpihovanje
omogočajo primerno zračno porazdelitev. Fleksibilne in
unčikovite naprave na olje.
Učinek teh naprav sega od 15.000 kcal/h do 150.000 kcal/h. Zaradi
svojih odprtin za
izpihovanje dopuščajo veliki modeli fleksibilno
porazdelitev toplega zraka tudi na večje
razdalje. Razdelilni sistem
pri napravah je posebno narejen za družinske gradnje, saj
toploto usmeri
pravtja, kjer je to potrebno - v posamezne prostore na različnih
nadstropjih. Mollierov multi razdelilni sistem nudi naslednje prednosti:
manjšo porabo
olja, zaradi bistveno hitrejšega izsuševanja in s tem
povezan skrajšani čas gradnje.
Obrtniki cenijo delo v prijetnem okolju in brez zastojev.

Multi razdelilni sistem za fasadno ogrevanje
Multi razdelilni sistem se lahko optimalno uporabi tudi pri fasadnem
ogrevanju. Če so
pogoji izponjeni, se lahko z našim sistemom najde
fleksibilno rešitev za vsako gradnjo.
Enakomerna porazdelitev toplega
zraka na celotno fasado zagotovi hitro in netežavno
izsuševanje. Sistem
za vsak posamezni del se sestavi hitro in enostavno. Naši
strokovnjaki
vam brezplačno svetujejo; naši monterji skrbijo za dostavo na gradbišče
in primerno instalacijo. Na vašo željo prevzamejo vsa dela, od transporta
do
namestitve.
Ogrevanje dvoran, šotorov in drugo
Praznovanja in prireditve se odvijajo tudi v času neugodnih vremenskih
razmer. Kaj nam
koristi najboljša organizacija, če nam nagajata
mraz in vlaga. Daljnovidni organizatorji
načrtujejo tudi ogrevanje
šotorov in dvoran. Pomembno je, da smo pripravljeni v vsakem
času
in vsakem vremenu.
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