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Moderní, úsporné a ekonomické řešení vytápění
od společnosti MINIB
O SPOLEČNOSTI
Společnost MINIB, s.r.o., je ryze českou
společnosti, která patří k předním výrobcům
konvektorů v České republice. V současné
době exportuje své výrobky do třiceti zemí
Evropy, Asie, Austrálie i Ameriky. Od roku
1999 systematicky inovuje výrobní technologie a výrobky, investuje nemalé prostředky
do vlastního vývoje a konstrukce s cílem nabídnout zákazníkům vyspělá technická a estetická řešení. MINIB je ekonomicky stabilní
společnost vykazující dlouhodobě pozitivní
hospodářské výsledky. To jí umožňuje investovat prostředky do výzkumu, vývoje, technického zařízení, aby zajistila dlouhodobý
úspěšný rozvoj společnosti.
O VÝROBĚ
Vlastní výrobní areál se nachází v Býkvi
u Mělníka. Je vybaven nejmodernější výrobní technikou. Většina výrobních operací je
realizována na CNC strojích, což umožňuje
uspokojovat i ta nejsložitější přání náročných
zákazníků. Veškeré produkty vyrábí pouze
z vysokojakostních materiálů s dlouholetou
životností a díky tomu poskytuje desetiletou
záruku na výměníky tepla a nerezové vany
konvektorů. MINIB je držitelem certifikátu
ISO 9001:2008 a mnoha užitných vzorů a patentů. Kompletní sortiment testuje v nezávisle akreditované zkušební komoře společnosti
HEATEST, s.r.o., podle evropské normy EN 442-2,
což jí umožňuje garantovat deklarované topné a chladicí výkony.
O VÝROBCÍCH
Výrobní portfolio společnosti MINIB zahrnuje více než 70 typů konvektorů. Zákazníci
tak mohou zvolit správný konvektor do jakéhokoliv interiéru. Hlavní předností konvektorů je,
že se jedná o účinná, moderní, úsporná a estetická otopná tělesa do suchého i mokrého prostředí. Významná úspora energie je dosažena
nízkou potřebou vody k okamžitému vytápění
či dochlazování prostoru. Z malé potřeby použité vody vyplývá i nízká spotřeba energie.
Vedle úspory energie a vody je významná
i velká dynamika vytápění i dochlazování. Dalším pozitivem těchto výrobků je bezpochyby
úspora místa. Konvektory nenarušují estetiku
interiéru, mají moderní design a v neposlední
řadě jsou díky 12 V napájení bezpečné.
Produktová řada obsahuje nejrůznější
druhy konvektorů:
− PODLAHOVÉ konvektory bez ventilátoru,
které pracují na principu přirozené
konvekce. Princip nucené konvekce je
využíván u konvektorů s ventilátorem.
− SAMOSTOJNÉ A NÁSTĚNNÉ konvektory
jsou dodávány rovněž jak ve verzi
bez ventilátoru, tak i s ventilátorem.

Do mokrého prostředí (bazény, koupelny),
dále nabízíme otopné lavice s žulovou
nebo dřevěnou krycí deskou.
− Unikátní patentovou řadou jsou
DESIGNOVÉ konvektory, které využívají
pro vytápění vedle konvekce i princip
sálání. Tyto konvektory mají čelní desku
z hliníkového kompozitu se širokou
nabídkou moderních vzorů, z hladkého
různě barevného skla nebo skla zdobeného
pískováním. Společnost může nabídnout
čelní desku také z granitu. Předností
společnosti MINIB je schopnost uspokojit
i individuální atypické požadavky zákazníků
a zhotovit konvektory přesně podle přání,
například obloukové nebo úhlové tvary
s rozličnými spoji. Společnost MINIB
dbá na vysoký standard uživatelského
komfortu. Veškeré výrobky jsou nenáročné
na instalaci i údržbu.
Pro jednotlivé typy konvektorů nabízí široký výběr příslušenství.
Společnost MINIB obdržela za své výrobky
celou řadu tuzemských i zahraničních ocenění.
Čím je společnost MINIB jedinečná?
− standardně vysoká kvalita – použití pouze
vysokojakostních materiálů
− nejširší nabídka konvektorů – neustálé
rozšiřování sortimentu na základě poptávky
zákazníků
− úspora energie – použití
nízkoenergetických DC motorů
− zkušenost s vlastním vývojem
− jedinečnost produktů – celá řada
speciálních konvektorů (např. parapetní,
soklový, elektrický, designové konvektory)
− serióznost – otopné výkony měřeny
ve schválené (akreditované) zkušební
komoře podle EN 442-2
− flexibilita – možnost výroby atypických
rozměrů, obloukových konvektorů
a úhlového propojení žlabů, vše na základě
konzultace
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ČASTO KLADENÉ DOTAZY
Kdy je vhodné zvolit konvektory MINIB?
Teplovodní konvektory MINIB jsou určeny
a instalovány především pod větší prosklené
okenní plochy, pod terasové dveře, do zimních zahrad a k bazénovým prostorům. Tělesa
jsou vyráběna v mnoha standardních délkách,
je ale také možno vyrobit libovolnou délku
na zakázku. Jsou vhodné do všech typů interiérů, mohou být jako samostatný či doplňkový zdroj tepla ve vašem domově a rovněž
poskytnou moderní a spolehlivé řešení vytápění kancelářských prostor.
Na co si dát při volbě konvektoru pozor?
Optimální využití má konvektor při
střední teplotě vody 70 °C (teplotní spád
75/65 °C) a vyšší, při nižším teplotním spádu je nutno počítat s nižším výkonem a užít
adekvátně delší konvektor a zejména s ventilátorem!
Co je třeba znát před výběrem konvektoru?
− skladbu podlahy (skladba podlahy určuje
stavební výšku konvektoru)
− tepelné ztráty místnosti (tepelné ztráty
místnosti určují výběr typu konvektoru)
− místo pro umístění termostatu
a transformátoru, které jsou součástí
el. regulace (konvektory s ventilátorem)
− konečný druh podlahové krytiny a její
barvu (volba mříže a okrasných rámečků)
Jak postupovat při výběru konvektoru?
− kontaktovat regionálního obchodního
zástupce, popřípadě obchodní oddělení
firmy MINIB s.r.o.
− kontaktovat projektanta stavaře za účelem
ověření skladby podlahy (volba stavební
výšky konvektoru)
− kontaktovat projektanta topení za účelem
zjištění tepelných ztrát vytápěných
místností (volba typu konvektoru)

