
LETIŠTĚ PRAHA VYHLAŠUJE 3. KOLO PROGRAMU VENTILACE:  
OCHRANA PROTI VNĚJŠÍMU HLUKU 

Co je cílem projektu?
Po úspěšných předchozích kolech vyhlašuje Letiště Praha třetí kolo v rámci dlouhodobé snahy 
o ulehčení situace občanů, kteří žijí v bezprostřední blízkosti letiště a dennodenně se musí 
vypořádávat s nepříjemným hlukem. Program větrání s rekuperací představuje po programu na 
výměnu oken další protihlukové opatření pro rodinné a bytové domy v okolí letiště.

Co je to větrání s rekuperací?
Moderní systém větrání, při němž nemusíte otevírat okna. Jelikož budou okna zavřená, bude 
méně hluku a nečistot. Jádrem systému je rekuperační jednotka, která perfektně vyvětrá váš 
domov. Filtry a chytré větrání zajistí, že se vám bude lépe dýchat a lépe spát. Nečistoty a škodlivé 
látky se nedostanou do domácnosti a naopak CO2 s dalšími toxiny odvětráme z nemovitosti 
pryč. Jádrem každé rekuperační jednotky je výměník, kde vydýchaný vzduch ohřívá vstupující 
chladný vzduch, a tudíž nemusíte tolik topit. Díky tomu ušetříte za teplo.

Počet žádostí omezen!
Ve třetím kole programu ventilace je počet žádostí opět omezen pro několik prvních desítek 
žadatelů. Rádi za vás přípravu podkladů a podání žádosti zajistíme. S letištěm vše vykomunikujeme, 
navrhneme nejlepší řešení na míru pro vaši nemovitost a ve finále rekuperaci nainstalujeme. 

VĚTRÁNÍ 
zdarma a bez papírování

T: 731 149 394  E: letiste@entalpa.cz 

VOLEJTE
731 149 394 

PIŠTE
letiste@entalpa.cz

UŠETŘÍTE ZA VYTÁPĚNÍ ŽÁDNÝ HLUK LETADEL DÝCHÁTE ČERSTVÝ VZDUCH



Proč do toho jít se společností ENTALPA? 

Máme největší zkušenost ze všech zúčastněných firem v  rámci prvního a druhého 
kola programu ventilace od Letiště Praha – přes 100 instalací a vyřízených žádostí. 
Pomohli jsme se získáním finanční podpory a instalací rekuperace. Děláme řešení na 
míru konkrétní nemovitosti.

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

Víme, jak na to. Mimo programu od letiště máme za sebou stovky instalací větracích 
jednotek do domácností. Instalujeme rychle a čistě.

Bez papírování. Papírovat budeme za vás my, vy poskytnete pouze plnou moc, abychom 
za vás mohli vše vyřídit na klíč.
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Co je třeba udělat? Pokud si nepřejete mít žádné starosti s papírováním, kontaktujte našeho 
odborníka na telefonním čísle 731 149 394 nebo na e-mailu letiste@entalpa.cz. 
Vše za vás ZDARMA vyřídíme. 

Zkušenosti od klientů z prvního kola:

specialista na větrání a klimatizaci
Křižíkova 71, 186 00 Praha 8 

Ondřej V.:  
S realizací projektu rekuperace jsem velice spokojen. S ENTALPOU jsme se shodli 
na umístění jednotky a trasách vedení rozvodů. Veškeré formality za nás vyřídili 
a realizace proběhla rychle a bez problémů. Nyní máme doma stále čerstvý vzduch 
a o provoz se nemusím starat, jednotka si sama řídí výkon podle CO2. Rozvody jsou 
vedeny v podhledech a není poznat, že se rekuperace do domu montovala dodatečně.

Jan D.:   
Jsem moc rád, že jsem využil dotace Letiště Praha na instalaci rekuperační jednotky 
do mého domu, a děkuji pracovníkům Entalpy, že mi s dotací pomohli a jednotku 
nainstalovali. Dříve jsem větral pouze na nezbytně nutnou dobu kvůli hluku z letadel. 
Teď mám doma stále svěží vzduch, jako bych byl pořád venku v příjemném letním dni.  
A hlavně už mě neotravuje hluk letadel.

Filip Š.:  
S instalací rekuperace ve svém bytě jsem spokojený. Veškeré papírování za mě 
u Letiště Praha vyřídila Entalpa, rychle jsme se domluvili na umístění rekuperačních 
jednotek. Instalace byla ve finále velice rychlá. Vše funguje podle mých představ.


