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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 

LG uvádí do Evropy produkty, které umožňují  

topit, větrat i klimatizovat 

 
Praha, 29. 3. 2012 – Společnost LG Electronics (LG), která je světovým lídrem 

a technologickým inovátorem v klimatizacích, představila na nejprestižnějším evropském 

veletrhu klimatizační techniky Mostra Convengo Expocomfort 2012 řadu průmyslových 

klimatizací a energetických řešení.  

 

Hlavním lákadlem byly nejnovější klimatizace, včetně modelu Multi V III Heat Pump VRF 

vyznačujícího se vysokou energetickou účinností. V rámci veletrhu byl také představen nový 

Hydro Kit, vyvinutý speciálně pro potřeby evropských zákazníků. 

 

Klimatizace řady Multi V III dosahují topného faktoru 4,58 a vysokého výkonu každé jednotky 

umožňujícího vést klimatizovaný vzduch až do vzdálenosti 1 000 m. Do této řady patří i model 

Multi V III Heat Recovery System umožňující některé zóny vytápět a v jiných souběžně chladit. 

Kvalitu modelu Multi V III Heat Recovery System potvrzuje i fakt, že byl vybrán k účasti ve „Verso 

La Classe A 2012“, který sdružuje několik nejzajímavějších exponátů. Ty si následně mohou  

návštěvníci prohlédnout na nejprestižnějším místě hned u vstupu do areálu výstaviště. 

 

“LG upřednostňuje kvalitu svých produktů před všemi dalšími parametry. Na veletrhu vystavovaná 

klimatizační zařízení a energetická řešení tomuto požadavku odpovídají, a tak jsme přesvědčeni, že 

naše nová řešení splní všechny požadavky evropských zákazníků,” říká Martin Malý, tiskový 

mluvčí společnosti LG Electronics CZ. 

 

Premiérově byl představen model Hydro Kit, zařízení kombinující ohřev vody a podlahové vytápění. 

Díky zmíněné kombinaci je toto řešení šetrné k životnímu prostředí – oproti běžným bojlerům ušetří 

77 % energie a vyprodukuje o 51 % méně emisí. Dalšími vystavovanými modely byly Multi V III 

Heat Recovery, Therma V, H Inverter a Presitge Inverter. V expozici LG byly dále k vidění 

univerzální systémy pro správu budov. 
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Od představených zařízení si LG AE slibuje zvýšení obratu v Evropě a dosažení celosvětového 

obratu 10 miliard dolarů v roce 2015. 

 

V případě zájmu o bližší informace, technické specifikace, komentáře k výrobkům nebo zájmu o výpůjčky produktů 

kontaktujte prosím naši PR agenturu LG-One:  

Jan Řezáč        Senior Consultant   +420 724 666 604  jan.rezac@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ  

Společnost LG je silnou korejskou společností, která se svojí více než 50letou tradicí patří mezi světové lídry a technologické 

inovátory ve spotřební elektronice, domácích spotřebičích a mobilních komunikacích. Regionální pobočka LG Electronics CZ patří na 

českém a slovenském trhu mezi přední hráče v prodeji spotřební elektroniky. Nabízené portfolio LG na českém trhu je rozděleno do 

pěti kategorií: Spotřební elektronika, Domácí spotřebiče, Klimatizační jednotky, Mobilní telefony a Informační technologie. Česká 

pobočka LG Electronics byla založena v roce 2003, o dva roky později přibyla kancelář v Bratislavě. Zaměstnává více než 120 

zaměstnanců, přičemž roční obrat se pohybuje v řádu miliard korun. V celosvětové skupině LG pracuje více než 84 tisíc lidí, ve 112 

provozech, v 81 dceřiných společnostech na celém světě. Produkty společnosti LG zaručují vysokou kvalitu, inovativnost a osobitost. 

V roce 2010 získala společnost LG ocenění asociace EISA za Nejlepší produkt v poměru cena/výkon, za Nejlepší evropský 

kompaktní systém domácího kina a za Evropský ekologický mobilní telefon roku. LG se pravidelně účastní soutěží reddot Design 

Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). LG Electronics CZ je generálním partnerem klubu  

HC Sparta Praha. V minulém roce byla společnost LG Electronics CZ v České republice generálním partnerem Digital 3D filmu 

Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna, který byl do kin uveden celosvětově 19. května 2011. 

 
Tiskový mluvčí LG Electronics CZ: 
 
Martin Malý 
T.: +420 234 094 663 
M.: +420 731 471 724 
E.: martin.maly@lge.com 
www.lg.cz/www.lge.sk 


