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Vážení čtenáři,  

měsíc leden je úspěšně za námi a přichází únor a spolu sním další vydání měsíčníku Zpravodaje. Oznamujeme, že katalog 

pro rok 2021 je připraven k odesílání a spolu sním i nové výrobky. V katalogu tak najdete nové výrobky pro průmysl, 

zahradu, potravinářství a další odvětví. V rubrice téma měsíce se dočtete o sortimentu propan-butanových výrobků 

včetně novinek pro pracovní i domácí využití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

PREZENTACE V E-MAGAZÍNU 

V lednovém vydání e-magazínu 

www.prumysldnes.cz byla uveřejněna prezentace 

společnosti Meva a.s. 

NOVÉ VÝROBKY PRO ROK 2021 

Jako každý rok, i tento naleznete v katalogu pro rok 2021 nebo na e-shopu www.mevatec.cz plno novinek. Snažíme se 

rozšiřovat každý segment našeho sortimentu, a tak můžete nalézt nové výrobky pro řešení sběru odpadu, zachytávání 

dešťové vody, uskladnění paliv, do potravinářského průmyslu a další. 

NOVÝ KATALOG PRO ROK 2021 

Vydali jsme nový katalog s novinkami v podobě rozšíření sortimentu pro oblast sběru 

dešťové vody, odpadu, průmysl a další. Mimo přidání nových výrobků došlo také 

k úpravám spojených se změnami, které se odehrály ve společnostech skupiny Meva. 

 

 

 

V případě zájmu o nový katalog kontaktujte naše obchodní oddělení: 

tel.: +420 416 823 181 

e-mail: prodej@mevatec.cz 

 

 

file:///C:/Users/Uzivatel/Desktop/Marketing/ZPRAVODAJ/2019/11-2019/www.mevatec.cz
http://www.prumysldnes.cz/
http://www.mevatec.cz/
mailto:prodej@mevatec.cz
https://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/
https://www.mevatec.cz/


TÉMA MĚSÍCE 
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TEPLO A KOMFORT S VÝROBKY ZNAČKY MEVA 

Přemýšlíte nad tím, jak co nejlépe vytopit vaši dílnu, garáž nebo i bytový prostor v zimním 

období? Máme pro vás řešení. Naše teplogenerátory a plynová kamna spolehlivě vytopí i větší 

vnitřní prostory. 

   Teplogenerátory 

Tento typ zařízení doporučujeme spíše do pracovního prostředí, na stavby nebo do dílen. 

Teplogenerátor dokáže nejen vytopit prostor, ale je možné jej nasměrovat na specifické místo. 

Díky směrovosti je možné prostor vytápět nebo vysoušet a jedná se tak o univerzální zařízení pro 

celý rok.  

  Je to bezpečné? 

Jedná se o nejčastější otázku našich zákazníků. Samozřejmě jsou naše výrobky vybavené bezpečnostními prvky, která rizika používání 

propan-butanu omezují, jak jen je to možné. Zařízení jsou vybavena bezpečnostními prvky pro zamezení přívodu plynu v  případě 

převržení, tepelná čidla, hlídače spalin Oxystop apod. Přesto je důležité dodržovat obecně známá pravidla pro používání propan-

butanu a nepoužívat zařízení v nevětraných místnostech nebo nepoužívat zařízení nepřetržitě. 

 

  Plynová kamna 

bytová topidla či zjednodušeně kamna jsou vhodným řešením pro více uzavřené prostory nebo vnitřní nevytápěné prostory. Nabízíme 

hned několik provedení plynových kamen, která jsou standardně dodávána včetně příslušenství v podobě regulátoru, hadice a 

hadicové spony. Jedná se o esteticky a funkčně přijatelnější řešení pro domácí využití než teplogenerátory. Sortiment jsme navíc nově 

rozšířili o plynová kamna Relax Deluxe. Tato nová kamna se mohou chlubit svým výjimečným designem. Kamna jsou vybavena dvířky 

z křemičitého skla, která umožňují pozorování plamene, co by limitaci klasických krbových kamen. 

 

Sortiment jsme navíc rozšířili o novinku v podobě naftového teplogenerátoru o výkonu 20 kW. Tento generátor se připojuje 

k napájení 230 V / 50 Hz pro ventilátor a disponuje průtokem vzduchu 450 m3/hod. Jde o topidlo s přímým spalováním, což znamená, 

že zplodiny zůstávají uvnitř vytápěné místnosti. Jedná se tak o skvělé řešení pro vytápění staveb, hal a garáží. 

Máte dotaz? Neváhejte nás kontaktovat: 

Tel.: 416 823 299 

E-mail: prodej@mevatec.cz 
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