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LETIŠTĚ PRAHA VYHLÁSILO PROGRAM VENTILACE:  
OCHRANA PROTI VNĚJŠÍMU HLUKU* 

Co je to větrání s rekuperací?
Moderní systém větrání, při kterém nemusíte otevírat okna. Jádrem systému 
je rekuperační jednotka, která perfektně vyvětrá váš domov, zároveň vyčistí 
venkovní vzduch od pylů, alergenů nebo i smogu. Uspoříte za teplo, a protože 
nebudete muset otevírat okno, nebude vás rušit hluk letadel. 

Dva systémy rekuperace
Buď můžete mít centrální systém s rozvody vzduchu do dalších místností, nebo 
lokální systém s malými rekuperačními jednotkami v každé místnosti.

Proč vám to letiště nabízí?
S ohledem na hlukovou zátěž se letiště Praha dlouhodobě snaží o ulehčení situace 
občanů, kteří žijí v bezprostřední blízkosti letiště. Program větrání s rekuperací 
představuje vedle oken další protihlukové opatření pro rodinné domy. 

VĚTRÁNÍ 
zdarma a bez papírování
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Klimatizace do vybraného prostoru za velmi 
výhodnou cenu pro prvních 20 žadatelů!

Proč do toho jít se společností ENTALPA? 

Zatímco jiné domácnosti v ČR musí splňovat komplikované podmínky pro 
udělení dotace na rekuperaci a platit, vy to máte všechno zcela zdarma. 

Bude méně hluku. Okna můžete nechat zavřená, a tak si užijete více 
klidu a nepřicházíte o teplo. 

Filtry a chytré větrání zajistí, že se vám bude lépe dýchat a lépe spát. 
CO2 a případně další pachy budou pryč.

Ušetříte za teplo. Jádrem každé rekuperační jednotky je výměník, kde 
vydýchaný vzduch ohřívá vstupující chladný vzduch, a tudíž nemusíte 
tolik topit.  

Víme, jak na to. Máme za sebou stovky instalací větracích jednotek do 
domácností. Instalujeme rychle a bezchybně.

Bez papírování. Papírovat budeme za vás my, vy poskytnete pouze plnou 
moc, abychom za vás mohli vše vyřídit.
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specialista na větrání a klimatizaci

Kolbenova 931/40b (vchod z ulice Na Černé strouze)
190 00 Praha 9 – Vysočany

Co uděláte vy? 
Pokud si nepřejete mít 
žádné starosti s papírováním,  
kontaktujte našeho odborníka 
na telefonním čísle 731 012 209 
nebo na e-mailu letiste@entalpa.cz. 
Vše za vás vyřídíme. 

Kolik to bude stát?
Máte štěstí, vůbec nic! 


