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Na ISH 2017 vytápění zabíralo několik hal. Celou jednu halu zabírala kamna a krby, další
halu kotle nebo ohřev vody, svou halu dostaly i obnovitelné zdroje. Mezi zastoupenými
firmami nechyběla ani řada českých výrobců.

Hned u vchodu do „hlavní vytápěcí haly“ stál stánek Bosch. Nebyl zrovna malý, ale oproti
jiným koncernovým kolegům tady byl spíš do počtu.

„Stánek“ partnerského Buderusu byl hned přes uličku.

A expozice byla velkolepá.

Buderus slibuje design, služby i techniku budoucnosti. Zde se jedná o plynový kondenzační
kotel.

Nechyběla ani monumentální expozice divize Junkers.

Modrozelená barva stánku znamená, že jsme na návštěvě u Vaillantu.

I zde dávali najevo, že Vaillant je připravený na budoucnost.

Samostatný výstavní „areál“ měl i Viessmann. Zahrnoval i kino a restauraci.

Viessmann umí úplně všechno od kotlů na všechny druhy paliv přes fototermiku a tepelná
čerpadla až po úložiště elektřiny. A to všechno na stánku bylo.

V hale důležitých výrobců tepelné techniky nemohli chybět ani Brötje.

Důraz na budoucnost byl všudypřítomný. Stánek Stiebel Eltron tak lákal na internetovou
kavárnu, online služby a aplikace, i třeba na virtuální realitu.

Nejeden majitel bojleru v ČR si vybaví značku Ariston.

NIBE je v ČR známý hlavně jako výrobce (dovozce) tepelných čerpadel a ohřívačů vody
Dražice (které měly na veletrhu samostatný stánek).

Tepelné čerpadlo často bývá umístěné venku. Tak proč k němu nepřidělat solární panel,
který ještě sníží spotřebu elektřiny.

V případě tohoto táboráku nebylo třeba volat hasiče, jednalo se jen o imitaci. Iluze ohně
z pár LED diod a výrobníku mlhy však byla téměř dokonalá.

V kamnářské hale bylo možné potkat většinu zavedených výrobců kamen.

Firma Italkero vyrábí designové krby.

Krby Italkero vypadají velmi efektně, ale asi se u nich moc neohřejete. A pokud bydlíte
v pasivním domě, přesně něco takového potřebujete.

Když prodáváte kamna a sporáky, na co jiného přilákat návštěvníky, než na vůni domácí
kuchyně.

Stánek české firmy Atmos má dvě nezpochybnitelné vlastnosti. Díky svému designu je
nepřehlédnutelný a díky tomu zjistíte, že je i všudypřítomnný. Mohli jste ho potkat na For
Archu, na Infothermě, na Aquathermu, na ISH a jistě i na mnoha dalších místech.

O vytápění firmy Fröling byl velký zájem.

Jak dopravit pelety automaticky ze sila do kotle? Pomocí automatického podavače zvaného
„Krtek“. Pluje si po hromadě pelet a hadicí je podává do kotle.

Mezi českými výrobci se na ISH představil i Viadrus.

Zehnder poukazuje na designové možnosti svých radiátorů.

A když už je řeč o tradičních dodavatelích vytápění, společný stánek na veletrhu měli i Baxi
a De Dietrich.

Na některé návštěvníky veletrhu toho už bylo prostě moc. Pro tentokrát to o vytápění na ISH
na ESTAV.cz stačilo, příště se podíváme na koupelnové vybavení.
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