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Uvažujete o výměně  
starého kotle na uhlí? 

Dakon Vám nabízí léty  
osvědčený kotel DOR F
∎ velká násypná šachta pro pohodlné  

ruční přikládání shora
∎ stále stejné připojovací rozměry
∎ nezávislý na elektrické energii
∎ kotel 3. emisní třídy, který bude možné  

používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon  
širokou nabídku automatických  
a pyrolytických kotlů.

Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

S námi se 3. emisní  
třídy bát nemusíte

Tradiční ocelový kotel   
na hnědé uhlí DOR F

Votop Jihlava
Znojemská 5056/84a, Jihlava
Tel.: 602 724 948

Hodiny v domě
 jako dekorace

V digitálním věku hodiny ztratily 
svůj význam jako hlavní nástroj pro 
sledování času. Stále však přitahu-
jí pozornost, a to díky své dokonalé 
konstrukci a atraktivnímu designu. 
Přivítejte proto hodiny i u vás doma 
– budete překvapeni, jak velkolepé 
proměny s nimi docílíte.

Opravdu famózně vypadají okenní 
hodiny, které se díky svému impo-
zantnímu vzhledu ihned stanou 
středobodem celého interiéru. 

Počítat s tímto dekorativním prv-
kem je však třeba rovnou při stavbě. 
Prosklené hodiny však mohou zdo-
bit také dělící stěny a příčky. Vyhrajte 
si se stylistickým řešením – nádher-
ně vypadají zejména okenní hodiny 
v klasickém, retro, high-tech nebo 
avantgardním stylu.

Stejného efektu docílíte také vel-
kými nástěnnými hodinami, které 
dokonale oživí každou stěnu. Per-
fektně se hodí do velkých prostorů 
a ke zvýraznění interiérových prv-
ků, jako je sedačka, jídelní kout, krb 
nebo schody.

Nástěnné hodiny velkých rozměrů 
působí luxusně a honosně, proto se 
mimořádně dobře hodí do moder-
ních, minimalistických či průmyslo-
vých interiérů. 

V nich jednoznačně vedou buď 
high-end modely vyrobené ze skla, 
plastu nebo kovu, nebo naopak 
vintage kousky oplývající kouzlem 
historie.   -lm-


