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Системни решения за отопление, вентилация, 
климатизация и топла вода за едно- и многофамилни къщи 
от Алпите.

Перфектен комфорт 
и здравословен климат във Вашия дом

Еднофамилна къща на Шлетерер-Винер в Брайтенбах, Тирол (Австрия)
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Планирането на новия дом е вълнуващо. Това е голямо предизвикателство за 
големи и малки «строители». Планирате всичко в дома да бъде перфектно, отделяте 
много време, за да се погрижите за интериора, домакинските електроуреди, свежи 
цветове за стените, комфортни мебели и дори лично пространство за Вашето хоби.

Ами ако невидимото за окото, разруши перфектния Ви дом? Например големи 
разходи за ток, липса на комфорт, неравномерно затоплен или охладен дом, 
недостатъчно и непостоянно количество топла вода, неприятен застоял въздух, прах, 
който причинява алергии, нежелан шум от вън, неприятни миризми от кухнята, трябва 
да проветрявате често, да отваряте прозорците и да губите топлината в дома си. 
Вашия перфектен интериор, не е достатъчен, за да чувствате комфортно и уютно 
в дома си.

Запазете Вашия перфектен свят у дома – със системните решения за отопление, 
охлаждане и вентилация от Hoval.

Районът Ви е газифициран
Използвайте синьото гориво и кондензната технология
за гарантирана висока ефективност и чисто горене.
Получавате:
 отопление
 вентилация
 битова гореща вода

Имате геотермални ресурси около къщата
Използвайте енергията от почвата или подпочвените 
води. Ефективно и екологично чисто решение. 
Получавате:
 отопление
 вентилация
 битова гореща вода

Искате компактна система
Използвайте енергията от въздуха, едно икономически 
и екологично добро решение. Получавате:
 отопление
 охлаждане
 вентилация
 битова гореща вода

Помислихте ли за всичко, планирайки новия си 
перфектен дом?

Кое решение е най-добро за Вас?
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Blue System 
с кондензен 
газов котел

Green System 
с термопомпа 
вода / вода

Cool green System 
с термопомпа 
въздух / вода

+ + +

+

Вижте как изглеждат всички системни решения и попитайте сега експертите на Hoval за
най-доброто решение за Вашия дом. www.hoval.bg/rechenija/residential/one-family-houses Вземете Вашето решение сега: 0884 950 886 ; home.bg@hoval.com; www.hoval.bg

Кондензен газов котел

Мощност: от 15 до 100 kW

UltraGas®
Бойлер с две серпентини 

Обем: 300 или 500 l

MultiVal

+ + +

Бойлер с две серпентини 
Обем: 300 или 500 l

MultiVal
Слънчеви колектори за топла вода

Площ колектор: 2,52 mІ

UltraSol

Слънчеви колектори за топла вода

Площ колектор: 2,52 mІ

UltraSol Комфортна вентилация 
с рекуперация

Дебит: 180 до 600 mі/h

HomeVent®

Комфортна вентилация 
с рекуперация

Дебит: 180 до 600 mі/h

HomeVent®

Комфортна вентилация с рекуперация

Дебит: 180 до 600 mі/h

HomeVent®

Термопомпа вода / вода

  Мощност: от 6 до 19,9 kW

Thermalia®

Термопомпа въздух / вода с вграден бойлер

  Мощност от./ох.: 4 до 11,4/16,8 kW

Belaria® Compact SRM (4-16)

Как да 
изберете

Системни
решения
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Какво печелите с избора на системно 
решение от Hoval?
  Най-накрая ще имате свеж дом със здравословен чист въздух, 
без алергени, шум и миризми.

  Ще имате равномерно затоплен и климатизиран дом с топла вода 
с постоянна температура.

  Ще забравите големите сметки за ток. Вашите системи са много 
икономични и ще Ви спестят енергия и пари.

  Ще имате сигурни нощи без отворени прозорци, но с достатъчно 
пресен въздух и добре проветрени помещения. Сигурността на 
Вашия дом е много важна. 

  Само с едно обаждане ще получите подкрепа по време на целия 
процес от планирането до пускане в експлоатация, гаранционен 
сервиз и подръжка.

Защо Hoval?
   Ние имаме дългогодишен опит от 1897г. Имаме над 20 000 
реализирани системни решения в проекти на фамилни къщи в цяла 
Европа.

   Hoval държи Кралските препоръки на Нейно Величество Кралица 
Елизабет II и гарантира климатичния комфорт на Светата Църква – 
Ватикана, вече дълги години.

   Ние ще Ви помогнем да изберете най-доброто решение за Вашия 
дом, ще улесним живота Ви, давайки всичко необходимо от един 
доставчик.

   Ние се грижим и сме отговорни за опазването на енергията 
и околната среда.

Планирането на нов дом е изключително предизвикателство и много 
внимателно трябва да се помисли за комфорта у дома още в самото 
начало. Всичко това получавате с избора на системно решение от 
Hoval, с който ще поддържате здравословен климат у дома и ще 
намалите драстично разходите се за отопление и охлаждане.

Свържете се с нас сега,
за да получите най-доброто решение за Вашия дом

Ховал ЕООД
София, Младост 1 
0884 950 886
home.bg@hoval.com  
www.hoval.bg


