Hradeckou společnost Vanellus

navštívil velvyslanec Kanady
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Kanadský velvyslanec Otto
Jelinek navštívil v září, v rámci své cesty po jihu Čech, i
jindřichohradeckou společnost Dragon JH, která je více
než dvacetiletým partnerem
a českým zástupcem nejvýznamnějších kanadských
výrobců krbových kamen a
vložek na dřevo s technologií bezroštového dvoukomorového spalování. Na území
Evropské unie zastupuje pod
obchodní značkou Vanellus
značky Paciﬁc Energy, Regency a Napoleon, jejichž
tradice sahá až do 70. let
minulého století.
Technologie těchto kamen a vložek je jedinečná díky systému, kde je
externí vzduch napojený
přímo do topeniště, předehříván na vysokou teplotu a poté je vháněn do
spalovací komory, v níž
je schopen po smísení s
vyprodukovaným kouřem
znovu a účinněji prohořet.
Tento systém patří k těm
nejekologičtějším. Spaluje
se tu totiž většina nečistot
obsažených v kouři a emise proto dosahují minima

z povolených norem. Je tedy
dosaženo nejen vysoké teplené účinnosti, ale i čistoty
vypouštěných zplodin.
V uvedených kamnech
lze navíc (dle jejich typu a
výkonu) spalovat i polena
dlouhá až 70 centimetrů,
z čehož vyplývá, že štípání dříví zpravidla odpadá.
Bezroštové spalování navíc
umožňuje vybírání popela,
při nonstop provozu a požadované vlhkosti dřeva, v intervalech dva až čtyři týdny.
Díky dosahovaným teplotám dochází také k lepšímu

Kanadský velvyslanec
Otto Jelinek (vlevo) s majitelem
společnosti Martinem Čejkou.
prohořívání zbytkového popela a ﬁnální
zbytek je pak minimální. Co se týče použitých materiálů, tak
už jejich váha napoví, že jde o speciální
kamnářskou ocel o síle až 10
milimetrů, díky níž může být
záruka na celé tělo kamen
až dvacetiletá.
Kromě kamen a vložek nabízí společnost Dragon JH i
originální kanadské příslušenství. Například ventilátory Ecofan, které si z tepla
samy vyrábějí energii pro
svou funkci. Ventilátory jsou
nabízeny v několika provedeních a velikostech a je zde
rovněž možnost volby povrchové úpravy vrtule. Dalším
zajímavým produktem jsou
outdoorové lampičky JOI,
u nichž jako zdroj energie
slouží čajová svíčka. Vysoce

svítivé LEDky poslouží jako
příjemné osvětlení terasy a
výborně se uplatní i na chatě
či při venkovním grilování.
Do České a Slovenské republiky dodává společnost
Vanellus také zahradní grily
značky Napoleon, patřící ve
svém oboru mezi špičku. Vynikají kvalitním zpracováním,
designem i dlouhou životností. Jedná se především o
grily plynové, ale v nabídce
jsou též kvalitní grily uhelné.
Standardem jsou jejich prodloužené záruky, mnohdy
dokonce až doživotní.
Prodejní centrum Vanellus naleznete v areálu bývalých pozemních staveb v
hradecké Jarošovské ulici
(výpadovka na Pelhřimov),
přehlédnout jej nelze. Tak se
přijďte podívat, rádi vás tu
obslouží. Více na www.va(fanny)
nellus.cz.
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