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Zrak je zmes plinov, ki ga sestavljajo dušik (78 %),
kisik (21 %) in argon (okoli 1 %), ostali plini pa so
zastopani v majhnih deležih. V zraku so tudi
suspendirani delci v trdem in tekočem agregatnem
stanju, ki zaradi majhne mase lebdijo v zraku.
Imenujemo jih aerosoli. Večji delež teh delcev, ki
se odvajajo v atmosfero, je naravnega izvora kot
na primer cvetni prah, vegetacija, morska sol.
Seveda je v zraku še mnogo nenaravnih delcev, ki
so posledica človekove aktivnosti. Ti delci se
sproščajo pri  dotrajanih kuriščih, industriji,
prometu,    poljedelstvu,    dim    požarov   itd.    in       
zelo slabo vplivajo na zdravje ljudi in  bivalno
klimo.
 
Statistično so kar v 30-ih % težave povezane z
dihali posledica slabega oziroma onesnaženega
zraka. Najnevarnejši delci imajo oznako PM 2.5 in
PM 10 - oznaka PM pomeni  "trdni delci" (angleško
particulate matter). Večji problem predstavljajo
delci PM 2.5, ki še dodatno povečujejo stopnjo
umrljivosti, posebej pri starejših, nosečnicah,
otrocih in bolnikih s kardiovaskularnimi težavami.
Izpostavljenost delcem povzroča obolenje pljuč,
srca in tako ogroža kvaliteto življenja. Delci iz dihal
vstopajo v telo in potujejo v različna tkiva, organe,
kjer povzročajo tudi vnetje. V krvi med drugim
povzročijo večjo viskoznost, nastanek krvnih
strdkov, večajo krvni tlak, kar lahko vodi v nastanek
možganske kapi. Najbolje se vdihavanju takšnih
delcev izognemo z ustreznimi prezračevalnimi

Onesnažen zrak v znatni meri prizadene tudi
ekosisteme, tako neposredno  kakor tudi
posredno,  zaradi  vnosa   škodljivih  snovi   preko       

      zmanjšanju
onesnaženosti zraka v zadnjih 50 letih je izboljšanje

kakovosti zraka še vedno eden izmed osrednjih
ciljev okoljskih politik.  Glavni vzrok za
onesnaženost zraka predstavljajo promet,
industrija, kmetijstvo in gospodinjstva. Vsi ti
dejavniki vplivajo tudi na onesnaženost tal in stanje
površinskih in podzemnih voda. Ob tem velja
poudariti, da se na primer težke kovine nalagajo
(akumulirajo) v zemljini, ne razpadajo in se počasi
raztapljajo.
 
V času kurilne sezone Agenija RS za okolje (ARSO)
izdaja opozorila  kdaj so mejne vrednosti
onesnaženosti zraka presežne. Pri tem opozarjajo,
da se v času, ko velja opozorilo, čim manj gibamo
zunaj na prostem. Leta 2016 so na Arsu pričeli z
razredi onesnaženosti, saj menijo, da ni dovolj, da
se opozori prebivalce, da bodo mejne vrednosti
presežene. Včasih so namreč koncentracije delcev
v bližini mejne vrednosti, včasih pa se zgodi, da so
vrednosti onesnaženosti po dvakrat večje od
mejnih. Na spletni strani Arsa lahko spremljamo
podatke, v katerem razredu onesnaženosti so večji
kraji, kjer se izvajajo meritve. Glede na razrede
onesnaženosti so pripravljena tudi priporočila za
prebivalce.

Kakovost zraka v Sloveniji in
problematika
 
Kakovost zraka je pomemben okoljski vidik, saj onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje
ljudi bolj kot drugi okoljski vplivi. V zimskih dneh je onesnaženost zraka še posebej visoka –
celo do te mere, da je zadrževanje na prostem v večjih mestih odsvetovano, saj delci, ki so v
zraku, povzročajo resne težave.

04 "
Slovenija spada na

alarmantno tretje mesto
po onesnaženosti zraka v

EU, kar pomeni, da
živimo na območju enega

najbolj onesnaženih
delov Evrope.

zraka v vode in tla. Kljub bistvenemu



Preveč onesnažen zrak predstavlja glavno grožnjo
zdravju  slovenskega prebivalstva.

Glavna težava v poletnem času je ozon, v zimskem času je največja težava
onesnaženost z delci PM 10 in PM 2,5, kot posledica lokalnih izpustov in neugodnih

vremenskih razmer. Glavni vir benzo(a)pirena predstavljajo izpusti iz zastarelih malih
kurilnih naprav gospodinjstev na trdna goriva, za katere je značilen slabši proces

zgorevanja, slab energetski izkoristek ter visoki izpusti delcev in organskih spojin.  
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predvsem posledica močno razširjene  uporabe
lesa v zastarelih kurilnih napravah
gospodinjstev. Po uradnih ugotovitvah kar dve
tretjini prašnih delcev v ozračju izvirata iz malih
individualnih kurilnih naprav na trda goriva.
Neustrezne kurilne naprave z vgrajeno zastarelo
tehnologijo kupujejo potrošniki predvsem zaradi

nepoučenosti. Pogosto se zgodi, da dobijo
odgovor, da je razlika v kurilnih napravah le v ceni
in morda še nekaj malenkostnih razlik v izkoristkih.
Vsak seveda raje kupi neustrezno peč za tisoč evrov
kot takšno za pet tisoč evrov. Pri pečeh pogosto ni
zaslediti podatka o izpustih, kaj šele podatka o
njihovi zakonsko določeni najvišji meji. 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor.   ARSO. "
N E U S T R E Z N E  K U R I L N E  N A P R A V E
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Obnovljivi
viri za
čistejše
okolje
Ogrevanje predstavlja več kot tri
četrtine vseh potreb po energiji v
gospodinjstvu. Z obnovo zastarelih
ogrevalnih sistemov lahko
privarčujemo pri energiji in tudi
zmanjšamo izpuste CO2 – dva dobra
razloga za obnovo ogrevalnega
sistema. S tem koristimo ne le
družinskemu proračunu, temveč
tudi okolju. Energijo iz obnovljivih
virov imenujemo tudi čista energija.
 
Skladno z zahtevami Direktive
2009/28/ES o spodbujanju uporabe
energije iz obnovljivih virov ima
Slovenija zastavljen nacionalni cilj
doseči najmanj 25 % delež OVE v
končni bruto uporabi energije do
leta 2020.
 
Skladno z nacionalnim ciljem so
sektorski ciljni deleži OVE v bruto
končni rabi energije: ogrevanje in
hlajenje - 30,8 %; električna energija
- 39,3 %; promet - 10,5 %. Pri tem je
cilj ustaviti rast porabe končne
energije, uveljaviti učinkovito rabo
energije in kot prioriteto
gospodarskega razvoja intenzivno
spodbujati povečevanje rabe OVE
do leta 2030 in nadalje.
 

PRI ODLOČITVI ZA PRAVILNO
REŠITEV OGREVALNEGA SISTEMA 

JE TREBA UPOŠTEVATI VELIKO
DEJAVNIKOV, ZATO JE

NAČRTOVANJE SMISELNO
 PREPUSTITI STROKOVNJAKU. 



Investicije v ogrevanje
z obnovljivimi viri
se večajo.
 
 

Najpomembnejša lastnost
obnovljivih virov energije
(OVE) je, da jih je v
naravi dovolj in da jih bodisi
nikoli ne zmanjka, bodisi se
obnavljajo dokaj hitro.
Naslednja pomembna
lastnost je enakomerna
porazdeljenost, kar pomeni,
da ima skoraj vsaka država
na voljo kakšnega od
obnovljivih virov energije.
Tretja lastnost OVE je, da je
njihova raba okolju prijazna.

            Vir: Ministrstvo za infrastrukturo.

OVE izboljšujejo kakovost 
okolja in preprečujejo nadaljnje

spreminjanje podnebja.

OVE zmanjšujejo odvisnost
od uvoženih virov 

energije in povečujejo
energetsko varnost.

EU  se  zaveda,  da  so  zaloge  fosilnih  goriv  
izredno omejene in da je potrebno energijo 

za prihodnji razvoj iskati drugje.

Fosilna goriva onesnažujejo okolje in so osnovni
vzrok za podnebne spremembe, ki jih povzročajo človek,

kisel dež in onesnaženje zraka.
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TEHNOLOGIJA

4 razlogi zakaj izbrati E2E
monterja
E2E nudi učinkovite rešitve za vaš dom in poslovne prostore  z napravami, ki so okolju prijazne.
Monterji so v sodelovanju z E2E deležni strokovnih svetovanj, rednih izobraževanj doma in v
tujini.

IZOBRAŽEVANJA

Spremljanje sprememb tehnologije je nujno potrebno za
ohranjanje kvalitete svojega dela ter s tem konkurenčnosti na

Z izbiro pravilne tehnologije se zmanjšajo stroški porabe
električne energije in s tem povečajo prihranki. Strankam
svetujemo pri izbiri toplotnih črpalk, klimatskih naprav,
prezračevanja ter drugih rešitev za doseganje udobne klime v
prostoru. Nudimo proizvode priznanih proizvajalcev: Daikin,
Blauberg, Spirotech in Rotex.

Stranke v sodelovanju z monterji, ki sodelujejo s svetovalci
podjetja E2E, pridobijo najprimernejšo rešitev glede na njihove

potrebe. Zagotovo je prednost, da E2E svetovalci stranki
prisluhnejo, pripravijo brezplačen izračun glede na speci�ko

prostora in okolice in se po potrebi udeležijo ogleda z monterjem.  

SVETOVANJE
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VZDRŽEVANJE

Strankam in monterjem je v podporo po montaži servisna  
                     služba. S primernim vzdrževanjem in servisiranjem si 

zagotovite  dolgoročno zadovoljstvo in udobno bivanje.

trgu monterjev. Za monterje organiziramo letna izobraževanja. 
Zavedamo se, da stranke z nakupom dobrega produkta
želijo tudi kakovostno izvedbo montaže in odlične
poprodajne storitve.



DAIKIN številka 1 že od 1924
"Zrak je bistvenega pomena in naša vloga pri varovanju le-tega  postaja vse pomembnejša. Od naše ustanovitve,
leta 1924 naprej, se z dušo in srcem trudimo premagovati izzive, ki nam jih prinaša ozračje, z namenom, da bi
postali vodilni proizvajalec opreme za klimatizacijo na svetu. Z uporabo naše edinstvene "cutting-edge”
tehnologije, nudimo izvrstne izdelke in sistemske rešitve za zagotavljanje udobnega in trajnostnega življenjskega
okolja za vse ljudi in regije po svetu. To je bila in vedno bo misija DAIKIN-a.”

Investicije  v
raziskave in razvoj

v vrednosti več 
kot 300 mio 

dolarjev,
 tehnološki in

 inovacijski
 center.

Več kot 50 %
lokalno najetih
predsednikov
uprav v
čezmorskih
hčerinskih družbah. 

Z več kot 90-letnimi
izkušnjami je Daikin
ustvaril globalno
zgodovino
klimatizacije.
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                Proizvodnja
                poteka v več
                kot 90 enotah
                po svetu z
namenom, da ustreže
individualnim
potrebam in željam
glede na navade in
zahteve okolja - zdaj in
v prihodnosti.  

2
1

Vodilno podjetje na
svetu na področju
klimatizacije, z več
kot 17 milijard USD. 

3
Prodaja Daikin
produktov
poteka v več
kot 150
državah.

5

Daikin z ekipo
strokovnjakov pomaga
strankam pri reševanju
vprašanj v zvezi z
udobjem ozračja in
kakovosti bivanja v 
prostoru.4

Daikin je vodilno
podjetje na trgu zaradi
3 ključnih tehnologij:
- toplotne črpalke,
- inverterja za nadzor
nad porabo energije,
- nadzora
hladilnega
sredstva za
večjo učinkovitost.

6
Poslanstvo podjetja je
ustvariti okolje,
ne glede na spol,
nacionalnost, starost
ali položaj, kjer
lahko vsak
posameznik
dela
z navdušenjem.

9

9 dejstev zakaj je blagovna znamka DAIKIN  št. 1 na trgu že
od leta 1924 

09

8



Obstaja več vrst toplotnih
črpalk – katera je prava za naš
dom?
Glede na prostor, ki ga stranka
namerava ogrevati, ponudimo
najprej nizkotemperaturno ali
visokotemperaturno  toplotno
črpalko. Nizkotemperaturna je
primerna    za    novogradnje,   v
starogradnje  se  običajno   vgradi
visokotemperaturna. Prednost
toplotnih  črpalk je  izkoriščanje
naravnih virov.  Glede na naravni
vir ločimo naslednje sisteme:  zrak-
voda, zrak-zrak, voda-voda,
zemlja-voda.
 
Ali je toplotna črpalka
primerna za vsako hišo ali samo
novogradnje?
Toplotne črpalke vgrajujemo
tako v novogradnje, kot v
starogradnje.    Vsaki    stranki 
pred   nakupom svetujemo   in 
pripravimo brezplačni izračun na
podlagi katerega ji priporočamo
ustrezni tip toplotne črpalke.
Radiatorjev ni več potrebno
menjati. Za ta namen je Daikin
naredil toplotno črpalko
Altherma HT, ki najbolje deluje v
sistemu z radiatorji.
 
Kako dolgo traja vgradnja
toplotne črpalke – kakšni so
gradbeni posegi?
Ni vam treba skrbeti zaradi
nadležnih gradbenih posegov v

hiši, saj je vso delo opravljeno v
kurilnici oz. v prostoru, kjer
boste namestili toplotno
črpalko. Tudi za vgradnjo
upravljalnika v hiši ni potreben
poseg. Vgradnja in priklop
toplotne črpalke se lahko uredi
v enem dnevu. Odvisno je
predvsem   od      tega,     kakšni  
so     drugi      posegi       (priklop  
vodovoda, priprava prostora...). 

  
           

 
V kolikšnem času se moja
začetna investicija povrne?
Ob pravilni izbiri toplotne
črpalke in kakovostni vgradnji,
se investicija povrne v 5 do 7-ih
letih, lahko tudi prej. Stranke so
navdušene predvsem nad
brezskrbnostjo, saj ni več treba
skrbeti za pripravo drv, nakupa
peletov ali olja. V starogradnjah
se   v   kurilnicah   velikokrat

kuhinja, včasih se     pridobi
nov prostor za sušenje perila.

 Na kak način pripomorem z
vgradnjo toplotne črpalke k
čistejšemu okolju?
Toplotna črpalka zmanjša delež
porabljene osnovne energije in
hkrati zniža emisije CO2.

Ali bomo znali upravljati s
toplotno črpalko in kako je z
vzdrževanjem?

Krmiljenje je zelo enostavno in
ga posameznik hitro usvoji,  ne
glede  na  starost  in znanje   za
upravljanje     tehnologije.      
Vzdrževanje           priporočamo 
1-krat   na    leto,    z    nami   pa 
lahko  sklenete   tudi      5-letno 
pogodbeno   garancijo in  tako 
garancijo   podaljšate   za   dve 
leti.   V   obdobju  garancije   je 
redni servis   nujno priporočljiv 
zaradi  optimalnega  delovanja
naprave,  saj    tako   spremljamo
sistem v prvih  letih in   je  prav 
tako pomembno zaradi veljave 
garancije.

Ali   za     vgradnjo     toplotne
črpalke    dobim   nepovratna 
sredstva?
V    Sloveniji     Agencija          za 
učinkovito   rabo in  obnovljive 
vire    energije      v            okviru 
proračunskih    sredstev   preko 
javnih      razpisov       spodbuja 
izrabo      OVE      z       različnimi 

Za vgradnjo toplotne    črpalke 
so na voljo  sredstva Eko sklada
ter Daikin sklada.

 

 

Toplotna črpalka - ekonomična
in varčna rešitev za ogrevanje 
Investicija  v  ogrevalni  sistem  je  dolgoročna  naložba. Odločitev, ki jo bomo sprejeli, nas bo spremljala               
več let.  Na odločitev običajno najprej  vplivajo tako  stroški  začetne investicije, kot  tudi  redni  stroški  v              
ogrevalni  sezoni.   

10



PROGRAM E2E+
 
S programom E2E+ nudimo našim
strankam podaljšanje garancijske
dobe za visoko učinkovite toplotne
črpalke proizvajalca Daikin.
 
Namenjen je uporabnikom, ki želijo
tovarniško garancijsko dobo (3
leta) podaljšati za dodatni 2 leti,
pod pogoji, določenimi s pogodbo
o dodatnem jamstvu.
Uporabnik tako 5 let nima skrbi
glede naprave, hkrati pa pridobi
ugodnejši servis in varnost.
 
 

 

Pogoji:

- nakup   in  namestitev  toplotne 
črpalke   preko   podjetja  E2E    in 
partnerjev/monterjev;
- namestitev         naprave           in 
hidravličnih komponent v skladu
 z navodili in stroko;
- pregled namestitve s strani E2E;
- sklenjena  servisno-vzdrževalna 
pogodba s  podjetjem  E2E d.o.o. 
v    roku  30   dni    od  namestitve 
toplotne črpalke;
- opravljen    redni       vzdrževalni 
pregled   s    strani  podjetja   E2E, 
enkrat na leto.

 

 

Prednosti:

- podaljšanje    garancije    na
5 let;
- direkten  kontakt  serviserja  
in  prodajalca  za čim  hitrejši 
odziv;
- manj skrbi za stranko;
- manj    dela   in    skrbi       za 
monterja;
- strokovno  vzdrževanje, kar 
zagotavlja manj napak;
- večja učinkovitost sistema;
- daljša življenjska doba.

 

Samo z E2E do 
5-letne pogodbene

garancije na 
toplotno črpalko

DAIKIN

Predstavitev delovanja DAIKIN Altherma Compact 
toplotne črp            alke si lahko ogledate na www.e2e.si.

Notranja in zunanja enota 
toplotne črpalke

Daikin Altherma Compact.
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Ogrevanje in hlajenje
s klimatsko napravo DAIKIN

Klimatske   naprave   so  v  zadnjem  času  postale  še  bolj  učinkovite,  kar jim omogoča novo hladilno
sredstvo  R32.   Ponujajo  hlajenje  in  ogrevanje   z  veliko  dodatnimi   funkcionalnostmi  ter  najnižjimi 
stroški  obratovanja,   celo  do  6-krat   ceneje kot   z  drugimi  viri.   »Flash streamer«  tehnologija  bo  v
vašem prostoru  uničila bakterije in  zagotovila  čisti zrak,  s senzorji  gibanja mrzlega ali toplega zraka 
pri izpihu iz klimatske naprave sploh ne boste občutili. 

Privoščite si 
udobje.

Klimatska  naprava  je postala  že   
skorajda    vsakdanjica     v   naših
domovih, v   poslovnih  prostorih   
pa nepogrešljiva naprava. 
Uporabna   je   tako    poleti,   kot 
pozimi,  zagotavlja  tudi   svežino 
in čist zrak.   

DAIKIN WI-FI UPRAVLJALNIK - vklop klimatske 
naprave preko mobilne naprave na daljavo 

Izberite med:
- stensko,
- kasetno,
- talno,
- vgradno,
-
- �eksibilno 

stropno ali

klimatsko napravo. 

Zmožnost 
upravljanja 
klimatske naprave
preko aplikacije
na mobilnem 
telefonu.

Klimatska naprava Daikin Emura.
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Program HCE za strokovno
izvedbo pri končnih strankah

 

 
 

Home C°mfort Expert - kako je vaš monter usposobljen za kakovostno vgradnjo naprave?
To je znak, ki predstavlja najvišjo raven strokovnega znanja o izdelkih Daikin.

HCE ali Home C°mfort Expert program je
posebna storitev, ki je prilagojena potrebam
stanovanjskih uporabnikov. Izraz bi lahko
prevedli kot "strokovnjaki za udobje vašega
doma."
 
Partnerji, ki so dobili znak Home
C°mfort Expert  od podjetja Daikin, so  bili skrbno
izbrani in so dobro seznanjeni z izdelki   ter
tehnologijo podjetja Daikin. Dobavijo lahko  vse
ustrezne enote Daikin za uporabo doma,  ob tem
pa redno  obiskujejo tečaje za  usposabljanje in
napredna izobraževanja,  da lahko zagotovljajo
najboljše možne storitve.  Poleg  tega   lahko
vedno dobijo tehnično podporo podjetja Daikin

in si zagotovijo posebne pogoje  garancije, ki
stranki neposredno koristijo.
 
Podjetje  Daikin nudi  najkakovostnejše  izdelke
za vaš dom,  naš  program Home C°mfort Expert
pa vam  zagotavlja najboljšo podporo zanje.
Kombinacija   obojega   vam bo pomagala ustvariti
popolno udobje v vašem domu.

  Kaj pomeni Home Comfort Expert ali kratica HCE?
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Toplotna črpalka
Daikin Altherma
Compact 

Zalogovnik prostornine
300 ali 500 l

Notranja enota z zalogovnikom
tople vode za higienično ogrevanje
vode z možnostjo povezave na
sprejemnike sončne energije za
odlično sezonsko učinkovitost
naprave

»Kompaktna« notranja
enota Daikin Altherma

PREDSTAVLJAMO NOVOSTI
RAZGALJENA: 

Možnost ogrevanja,
hlajenja in priprave
tople sanitarne vode

Podjetje DAIKIN se ponaša z najvišjim tržnim
deležem med toplotnimi črpalkami.

Ima kompresor z izjemno nizko
stopnjo modulacije, posledično je
sezonski izkoristek zaradi
kompatibilnosti izjemno visok



Delovanje hlajenja do
zunanje temperature
+43°C

Ogrevanje je do 5-krat
učinkoviteje kot pri tradicionalnih
toplotnih virih na osnovi fosilnih
goriv

Z več kot 50 let izkušenj na področju
toplotnih črpalk in več kakor 350.000
nameščenimi enotami Daikin Altherma
zagotavlja kvaliteto in zanesljivo delovanje

Pametni uporabniški vmesnik
ponuja ogromno možnosti
prilagajanja enote vašim
potrebam 

Delovanje ogrevanja do
zunanje temperature -25°C

Veliki razpon moči
od 4 do 16 kW

 Naravna lastnost 
toplote je, da vedno 

prehaja iz mesta z višjo
temperaturo na mesto z nižjo

temperaturo. Toplotne
črpalke izkoriščajo ta pojav in

porabijo majhno količino
električne energije, da

prenesejo toploto iz okoliške
energije v vaš

dom.

Razred sezonske
učinkovitosti za vse
modele: A++

Izjemno tiha
zunanja enota



K a k o  d o  
u g o d n e  
k l i m e  v  z a p r t i h  
p r o s t o r i h  
p o z i m i ?

 

Za doseganje udobne in zdrave zračne
klime v bivalnih prostorih je priporočljivo
uravnavanje temperature, dovajanje
svežega zraka in spremljanje relativne
vlažnosti s higrometrom. Ta pokaže, ali je
treba vlago dodajati ali odstranjevati.

SUH ZRAK
Pozimi v obdobju ogrevalne sezone
je vlažnost v zaprtih prostorih
običajno okoli 30 odstotkov. Suh zrak
negativno vpliva na naše zdravje in
dihalne poti. Posledice suhega zraka
so izsušene sluznice, ustnice, koža in
lasišče, povečanje infekcij in bolezni
dihalnega sistema, napetost,
utrujenost in pomanjkanje
koncentracije. Naš imunski sistem
slabi, saj se zmanjša njegova
odpornost proti številnim
mikroorganizmom. Presuh zrak je
neprijeten za vse, ker draži in sili h
kašlju. Še posebej neprijeten in tudi
nevaren pa je lahko za določene
skupine ljudi, kot so pljučni bolniki,
dojenčki in majhni otroci. Suh zrak
slabo vpliva tudi na hišne živali,
sobne rastline in leseno pohištvo.
Poveča se razvoj prahu in
elektrostične napetosti.
 
 
PREVLAŽEN ZRAK
Prevlažen zrak je prav tako
težaven kot suh zrak. Vlažnost je
pogosta težava slabše izoliranih hiš v
vlažnih legah ob potokih in rekah ter
v legah, kjer vlažnost, ki presega 60
odstotkov, povzroča razrast plesni. Te
so človeku nevarne, ker izločajo
številne strupe, ki so lahko
rakotvorni, povzročajo pa tudi
alergijo in astmo. Vlažno okolje je
idealno za razvoj pršic, njihova
navzočnost pa lahko povzroči ali celo
poslabša alergijske bolezni. Čim nižja
je temperatura v prostoru, tem nižja
mora biti zračna vlažnost, da ne pride
do kondenzacije in plesni.
 
Primerna temperatura zraka v
prostorih, kjer se zadržujemo čez dan,
je med 20 in 22°C. V prostorih, ki so
namenjeni spanju, in na hodnikih je
temperatura nekoliko nižja, okoli 18°C.
Idealna vlažnost zraka je med 45 in
55 odstotki.

Čistilec in vlažilec zraka Daikin
 

Velik pretok zraka 450 m3/h, izredno
tiho delovanje, način zbi ranja prahu,
Flash streamer...
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  Prezračevanje je nujen, sestavni del bivalnega okolja. Brez njegove uporabe se v prostoru pojavijo
  povišane koncentracije onesnaževalcev z dolgoročnimi negativnimi posledicami, ki so lahko za

naše zdravje tudi usodne. S prezračevanjem se obvarujemo pred naštetimi nevarnostmi in
zagotovimo svež, kvaliteten zrak.

Prezračevanje      in     potreba    po    zdravem,
čistem           zraku     nas     spremlja     povsod.
 Industrijsko    prezračevanje     na     delovnem
mestu,    prezračevanje     športnih     objektov,
prezračevanje gostinskih lokalov in podobno.
Si lahko   predstavljate   avto   brez   možnosti
prezračevanja?    To    tehnično   rešitev    smo
vpeljali povsod,  le tam ne, kjer bi bilo najbolj
potrebno.
 
Imamo   v   naših   domovih   res   tako  zdravo
okolje,  da   ne   potrebujemo  svežega  zraka?
Več  kot  polovico  celotnega   časa  preživimo

doma.  Povsem upravičeno je,  da je kakovost
zraka    v    stanovanjskih   prostorih    deležna
vedno  večje pozornosti.  Nenazadnje je dom
na prvem mestu, saj predstavlja zavetje naših
otrok,  družine in  prijateljev.  Poglejmo samo
nekaj     primerov      notranjih     in     zunanjih
onesnaževalcev:  pršice,  prah,  plesen,   dimni
plini,     formaldehidi,  smrtonosni  radon,  ipd. 
Težave alergikov,   ki  so   občutljivi  na  cvetni 
prah so znane.  Nič bolje   se  nam ne godi, ko  
smo   izpostavljeni  delcem   PM 10 in PM 2.5,  
katerih so vir kurišča in prevozna sredstva.
 

Samo s sodobnim prezračevalnim sistemom bomo imeli prav v vsaki sobi neprestano 
svež zrak, zmanjšali bomo tudi nekontrolirane toplotne izgube.

Prezračevanje prostorov
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BLAUBERG prezračevanje

Nemško podjetje Blauberg proizvaja širok spekter prezračevalnih naprav, ki jim je 
skupno, da so narejene za zadovoljevanje potreb končnih uporabnikov. Dosegajo 
najboljše izkoristke in imajo dolgo življenjsko dobo.

Bistvena      prednost     blagovne       znamke
Blauberg    je    širok   razpon   produktov   od
klasičnih kopalniških ventilatorjev, centralnih
ali     lokalnih      rekuperatorjev,    do      večjih 
industrijskih  sistemov  ali  klimatov.  Z  izbiro 
Blauberg   prezračevanja    izberete   napravo 
in storitev, ki bo ustrezala vašim željam. 
Glede  na  tehnične  smernice se   upoštevajo 
potrebni    pretoki,     določijo     se      lokacije
vpihov      in    izpihov.     Skupaj     z      našimi
pooblaščenimi  izvajalci   vgradimo  sistem  z
minimalnim   gradbenim  posegom  v vašem
objektu.   Centralni     prezračevalni     sistemi
Blauberg   vam     omogočajo     stensko     ali

stropno   izvedbo   prezračevalne    naprave.
Razvod    prezračevalnih   cevi    je      možno
namestiti    tako   v  novogradnji,  kot tudi   v 
primeru  renoviranja  objektov. S centralnim
prezračevanjem    lahko    izjemno    celovito
prezračujemo  bivalne   prostore   in   si  tako
zagotovimo   kvalitetno   in   zdravo  bivalno
okolje.      Lokalni       prezračevalni      sistemi
Blauberg     se     večinoma     uporabljajo     v
renovacijah   oziroma   obstoječih   objektih.
Z relativno   majhnim  gradbenim  posegom
lahko namestimo u činkovito prezračevanje.
Na voljo  je  tudi   lokalni  rekuperator  z WiFi
upravljanjem.
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CENTRALNO PREZRAČEVANJE
LOKALNO PREZRAČEVANJE 

Prezračevalna naprava VENTO EXPERT A50-1 W 



IZBERITE CENTRALNO 
ALI LOKALNO

PREZRAČEVANJE

Blauberg Ventilatoren GmbH je podjetje
usmerjeno v prihodnost s poudarkom na
razumevanju potrošnikovih želja. Blauberg
na področju prezračevanja in ventilacije slovi
z inovativno tehnologijo in odličnim
oblikovanjem. S široko paleto produktov in
dodatne opreme je Blauberg zastopan v več
kot 30 državah po vsem svetu. S ponudbo
izdelkov si prizadevajo, da izpolnjujejo
individualne potrebe kupcev v različnih
državah z odličnim razmerjem med ceno,
zmogljivostjo ter učinkovitostjo. Njihova
�lozo�ja je ohraniti dolgoročne odnose s 
strankami in partnerstva z visoko kakovostjo
in varnostjo. Blagovna znamka Blauberg
Ventilatoren ponuja prezračevalne naprave,

ki pomagajo ohranjati zdravje in učinkovitost
na najvišji ravni.
 
PONUDNIKI VAM NAJ ZAGOTOVIJO
IZBIRO!
Nekateri ponudniki zagovarjajo lokalno, drugi
centralno prezračevanje. Vsem je skupno to,
da v kolikor zagovarjajo en tip prezračevanja,
v ponudbi nimajo drugega. To pomeni, da se
že pred tem, ko jim predstavite vaš primer,
odločijo kaj je pravilno. Primernejši postopek
je takšen, da skupaj ugotovimo kaj je bolj
primerno. Zato imajo vse vgradnje sistemov
Blauberg prezračevanja za sabo zgodbo
tehnične podpore. 

Z izbiro Blauberg prezračevanja izberete proces v katerem na
podlagi vaših želja in zmožnosti pripravimo optimalno rešitev.
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MARKETING

Veliko sredstev in naporov vlagamo v 
marketing in oglaševanje, ki je zasnovano na 
način, da bi pritegnilo čim več končnih kupcev.
Le-te povežemo z našimi poslovnimi partnerji 
in s tem za njih ustvarjamo nove prodajne 
priložnost. Partnerjem pomagamo do novih 
strank in s tem do boljših prodajnih rezultatov. 
S tem v praksi uveljavljamo zamisel 
"Skupaj smo močnejši".

PODPORA STRANKAM 
IN POSLOVNIM PARTNERJEM 

Še tako kvalitetna oprema, kar Daikin 
in Blauberg produkti zagotovo so, 
dolgoročno na trgu ne more vzdrževati 
dobrega imena brez kvalitetne 
poprodajne podpore in servisa. E2E 
svojim poslovnim partnerjem in 
njihovim kupcem zagotavlja vrhunsko 
tehnično podporo preko svoje lastne 
servisne službe.

E2E - usmerjeni k rešitvam
IZOBRAŽEVANJA

Redno organiziramo strokovna 
izobraževanja in predstavitve novosti,
saj je ključnega pomena, da so naši 
partnerji seznanjeni z najnovejšimi 
trendi, informacijami in znanjem. 
Naši svetovalci so našim partnerjem 
na razpolago za izračune toplotnih 
moči in določitev primerne toplotne 
črpalke, kakor tudi za vsa ostala 
svetovanja glede ogrevanja, hlajenja 
in prezračevanja. 
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E2E aktivno vpliva na rast in uspeh
svojih poslovnih partnerjev.
 
V E2E razmišljamo po načelu "ponuditi
rešitve" in ne samo produkte. 
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Odlična   strokovna   in   tehnična    podpora    je
ključnega  pomena   na trgu. Končni uporabniki
in   kupci    opreme    želijo   naprave,     ki   bodo
delovale   brez   napak   ali   zastojev.  Če  pa   do
okvare      pride,     želijo   hitro    in      učinkovito
popravilo   in  čimprejšnje  ponovno  delovanje.
Produkt   je   lahko   še   tako   zanesljiv,   vendar
brez   ustreznega   vzdrževanja    izgublja   svojo
vrednost.    Ugled    in   dobro   ime    monterjev
strojnih  instalacij  ter  prezračevalnih  sistemov,
je  v   veliki   meri  odvisen   od    zanesljivega   in
kvalitetnega    delovanja    naprav,    ki   smo   jih
vgradili.    Brez    strokovne   servisne   službe   in
dobre   organizacije   dolgoročno ni zadovoljnih
strank. 

Strankam   nudimo    podporo in kakovostne   rešitve  na  področju vzdrževanja in
servisiranja naprav ter opreme.

Vzdrževanje in servis  

POGOSTA
VPRAŠANJA:
 
Lahko klimatsko napravo
namesti vsakdo ali le
strokovnjak?
Namestitev klimatske naprave
zahteva uporabo posebnih
orodij in instrumentov, zato jo
mora obvezno namestiti
strokovnjak. Poleg tega pa so
v klimatski napravi prisotna
sredstva za hlajenje - snovi, ki
jih obravnava Kyotski protokol
- zato tudi večina državnih
zakonodaj predpisuje, da
klimatske naprave lahko
nameščajo le usposobljeni
strokovnjaki.
 

Recikliranje materialov
Podjetje Daikin je bil prvi
evropski proizvajalec
klimatskih naprav, ki je
pridobil potrdilo o skladnosti z
okoljevarstvenim standardom
ISO14001, podobna potrdila
imajo sedaj vsi njegovi obrati
in podružnice po svetu.
Politika ničelnih odpadkov
zagotavlja, da je mogoče
številne izdelke podjetja
reciklirati, uporabiti znova ali
razgraditi. 

Kako pogosto moram
servisirati klimatsko napravo?
To je odvisno tudi od lokalne
zakonodaje. Zaradi
zagotavljanja dolgega in
brezhibnega delovanja ter

preprečevanja že omenjenih
zdravstvenih težav podjetje
Daikin priporoča, da vašo
klimatsko napravo servisirate
vsaj enkrat letno. 

Ali uporaba klimatskih naprav
zaradi učinkovanja CFC-jev
lahko poškoduje ozonski
plašč?
Ne. Od leta 2004 je v Evropi
prepovedana prodaja
klimatskih naprav, ki
vsebujejo CFC-je. Danes
praktično nobena klimatska
naprava, ne uporablja 
hladilnih sredstev, ki lahko 
poškodujejo ozonski
plašč. 

Vir: Daikin - pogosta vprašanja.

Rednih,   vsakoletnih   izobraževanj   pri   dobaviteljih in/ali  doma, se udeležujejo
svetovalci,  monterji in serviserji.   Novosti,    znanja in napredki   tehnologij   nam
dajejo  še  tisto dodatno prednost, ki zagotavlja, da vse naprave,  ki jih dobavimo,
pri vas delujejo brezhibno.

22



VZDRŽEVANJE IN SERVIS Z E2E
 
 
Podjetje E2E nudi vzdrževanje in redni servis pri:
 
- preverjanju tesnosti freonskih sistemov;
- letnih ali vzdrževalnih servisih:
 *  klimatskih naprav;
 *  multisplit sistemov in večjih VRV sistemov;
 *  toplotnih črpalk;
 *  hladilnih agregatov;
 *  ventilatorskih konvektorjev;
 *  prezračevalnih naprav.

Za vzdrževanje 
ali servis pokličite
E2E na telefonsko

številko:
02 620 98 05.

VZDRŽEVANJE IN SERVIS Z E2E

Podjetje E2E nudi vzdrževanje in redni servis pri:

- preverjanju tesnosti freonskih sistemov;
- letnih ali vzdrževalnih servisih:
 klimatskih naprav;
     toplotnih črpalk;
 hladilnih agregatov;
 ventilatorskih konvektorjev;
 prezračevalnih naprav.  
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R A Z ST A V N A  S A L ONA

 

PISARNA V LJUBLJANI
 

Leskoškova cesta 11
1000 Ljubljana

PISARNA V MARIBORU
 

Tržaška cesta 40
2000 Maribor

Zakaj
DAIKIN ...

   DAIKIN je številka 1
 po prodaji toplotnih
                            črpalk. 

 DAIKIN ima najvišji 
tržni delež pri 

ogrevalnih toplotnih
 črpalkah v Sloveniji.

 DAIKIN ima najvišji
tržni delež pri

ogrevalnih toplotnih
črpalkah v Evropi.

 DAIKIN je na seznamu 
100 najbolj 

inovativnih podjetij.

 DAIKIN je nosilec 
razvoja na 

področju novega 
plina R32 in ima 

lastne kompresorje.

 
DAIKIN je edini  

proizvajalec toplotnih 
črpalk, ki proizvaja 

tudi plin/freon.

 
 
 
 
 
 

VEČ KOT DOVOLJ RAZLOGOV ZA OBISK.

VABLJENI V RAZSTAVNA SALONA V 
LJUBLJANO IN MARIBOR NA 

BREZPLAČEN POSVET.

Podjetje E2E je leta  2013 doseglo 1. mesto za uvoznika z
največjo rastjo DAIKIN-a v Evropi.

Podjetje E2E je doseglo 1. mesto v Evropi pri ocenjevalni
kategoriji obiska v DAIKIN HCE  programu.

Podjetje E2E je na 3. mestu v Evropi v skupnem seštevku
v ocenjevanju DAIKIN HCE programa.    
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Zakaj e2e? 



Ekipa E2E

Ob poplavi produktov na trgu, potrošniki skoraj ne vedo več komu zaupati.  Le z dobrim vzdušjem v
ekipi  E2E  si  lahko  predstavljamo  delovanje  na dolgi  rok. Stremimo k temu, da najdemo razlog za
pozitivno naravnanost. Za dobro vzdušje v ekipi skrbimo vsi, vsak na svoj način. Pomembno je, da si
zaupamo in rešujemo vsako nastalo situacijo sproti.

Za   kvalitetno  bivanje   ni   potrebna   samo  ustrezna  temperatura,  temveč  tudi  vlažnost   in
seveda  čistost  zraka,  ki  ga  dihamo.  Ekipa E2E   poskrbi za  kvalitetno  in ustrezno  ogrevanje
in hlajenje v vašem domu ter za svež zrak s prezračevalnimi napravami.   

Svetovalci  E2E  vam  z  veseljem pomagamo
izbrati  kompletno   opremo    za   ogrevanje,
hlajenje  in   prezračevanje,  ki  bo   ustrezala
vam in vaši hiši oziroma stanovanju.
1.    načelo:    Odgovornost  -  do   strank     in
partnerjev  se kaže  v korektnem svetovanju,
neprestani  dosegljivosti,  iskanju   primerne
rešitve - izračun dveh rešitev in primerjava.
2. načelo:  Dostopnost   in  odzivnost - ogled
razstavnega     salona     na    dveh     ključnih
lokacijah   v   Sloveniji,  hitro reševanje težav,
sodelovanje z več kot 200 monterji.
 

3. načelo:    Vlaganje   v   znanje   -   vsi   naši
svetovalci    so    strokovno    usposobljeni,
poznajo   novosti   na   trgu    in   se     redno
izobražujejo na seminarjih doma in v tujini.
4. načelo:   Dolgoročno    sodelovanje   -   za
primerno ozračje  je potrebno skrbeti skozi
celotno življenjsko obdobje vaših naprav.
 
Zaupajte nam svoje težave, nato pa
uživajte v kakovosti in udobju vašega
doma / poslovnega prostora.
 

Obiščite nas v razstavnem salonu v Mariboru in Ljubljani in se
prepričajte o kakovosti naših storitev.

Oglejte si videoposnetek o predstavitvi podjetja e2e na Facebook strani E2E:
https://www.facebook.com/e2eSlovenija
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Pomembnost uporabe obnovljivih
virov energije, kot enega temeljev
trajnostnega razvoja, je spoznal
že v študijskem procesu. Strmi k
iskanju energetskih rešitev, ki
končnemu uporabniku nudijo
najboljše razmerje med ceno in
kvaliteto.  

Miha
Glavič

Damjan
Ragolič

Tina
Malek

Grega
Kokot

Boštjan
Rebernik

Marko 
Kokot

Vsaka stranka je
najpomembnejša,
zato se vedno
potrudi in
svetuje tako, kot
da gre za lastno
hišo.

Svojo poslovno pot
je začel kot

inštalater in tako
spoznal

pričakovanja in
zahteve strank ter

pomembnost
pravilnih rešitev in
storitev izvajalcev. 

Majhen, navit in
izjemno zmogljiv
multifunkcijski
paket: nabava,
logistika,
organizacija
dogodkov,
marketing,

nasmehom. Kreativen in pragmatičen
svetovalec na področju

ogrevanja in hlajenja, ki se
iskreno posveti strankam in

vam z veseljem podari svoj čas,
znanje in nasvete. Enostavno,

razumljivo in podprto z
argumenti. Za posel pravi
“tretiraj svoje stranke kot

prijatelje in vedno boš imel
veliko prijateljev…” 

Marko je pravi
naslov kadar pri vas
nastopijo težave ali

se pojavijo
vprašanje glede

vgradnje, nastavitev
ali servisa.
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Delovno okolje in skrb do okolja v katerem
delujemo sta nam zelo pomembni.

 
 
 
 
 
 
 Spremembe so danes edina stalnica in 

tako poskušamo tudi ravnati ter razumeti, 
da so v  življenju različna življenjska  obdobja.
Prilagajanje strankam in okolju v katerem
delujemo, je ključnega pomena za dobro  
delovanje, sedaj v tej “expresni” družbi, 
v kateri so spremembe še hitrejše in
strpnost zelo majhna. Pri tem so nam 
stranke in pravilna rešitev na prvem mestu. 
Pravilen nasvet in pošteno ravnanje ima pri 
nas veliko težo, saj so le tako stranke 

zadovoljne.

 

S podporo družbeno koristnih projektov si
prizadevamo uresničiti željo po doseganju
kakovostnega zraka in primerne temperature
v vsakem obdobju življenja posameznikov ter
spodbujati posameznike na njihovi poti.
Vsem željam ne zmoremo ugoditi, delujemo
pa aktivno tudi na tem področju. Nekaj teh
zgodb predstavljamo v nadaljevanju in vsem
junakom želimo uspešno pot:
- podpora tekačici maratona Andreji
Grandovec na Olimpijskih igrah v Braziliji
2016,
- organizacija nameščanja podarjenih klimatskih 
naprav Zvezi prijateljev mladine,
- podprli smo reševalno postajo Eurosar,
- z reklamnim materialom smo podprli razne
lokalne in dobrodelne akcije...

Življenje se ne šteje po
številu vdihov, ampak po
številu trenutkov, ki so
ti vzeli dih.

Družba in družbena odgovornost
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Ekipa E2E
  Vaši strokovnjaki za

  hlajenje, ogrevanje in
    prezračevanje.   

E2E d.o.o.
Maribor
Tržaška cesta 40
2000 Maribor
info@e2e.si
+386 2 620 98 05
 
E2E d.o.o.
Ljubljana
Leskoškova cesta 11
1000 Ljubljana
info@e2e.si
+386 1 620 94 32
 
www.e2e.si
www.blauberg.si

Nudimo vam pomoč in strokovno
podporo! Sodelujemo z več kot 200

preverjenimi in zanesljivimi monterji,
preko katerih vam organiziramo in

izvedemo profesionalno vgradnjo ter
nastavitev vaše naprave. Pred in po

sami izvedbi  vam seveda z veseljem
pomagamo z brezplačnim

svetovanjem.


