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TLAČOVÁ SPRÁVA 

LG uvádza do Európy produkty, ktoré umožňujú 

kúriť, vetrať aj klimatizovať 

 

BRATISLAVA, 29. 3. 2012 - Spoločnosť LG Electronics (LG), ktorá je svetovým lídrom 

a technologickým inovátorom v klimatizáciách, predstavila na najprestížnejším európskom 

veľtrhu klimatizačnej techniky Mostra Convengo Expocomfort 2012 rad priemyselných 

klimatizáciou a energetických riešení. 

 

Hlavným lákadlom boli najnovšie klimatizácie, vrátane modelu Multi V III Heat Pump VRF 

vyznačujúceho sa vysokou energetickou účinnosťou. V rámci veľtrhu bol tiež predstavený nový 

Hydro Kit, vyvinutý špeciálne pre potreby európskych zákazníkov. 

 

Klimatizácia rady Multi V III dosahujú vykurovacieho faktoru 4,58 a vysokého výkonu každej 

jednotky umožňujúceho viesť klimatizovaný vzduch až do vzdialenosti 1 000 m. Do tohto radu patrí 

aj model Multi V III Heat Recovery System umožňujúci niektoré zóny vykurovať a v iných súbežne 

chladiť. Kvalitu modelu Multi V III Heat Recovery System potvrdzuje aj fakt, že bol vybraný 

na účasť vo "Verso La Classe A 2012", ktorý združuje niekoľko najzaujímavejších exponátov. Tie si 

následne môžu návštevníci prezrieť na najprestížnejším mieste hneď pri vstupe do areálu výstaviska. 

 

"LG uprednostňuje kvalitu svojich produktov pred všetkými ďalšími parametrami. Na veľtrhu 

vystavované klimatizačné zariadenia a energetické riešenia tejto požiadavke zodpovedajú, a tak sme 

presvedčení, že naše nové riešenia splnia všetky požiadavky európskych zákazníkov," hovorí Martin 

Malý, tlačový hovorca spoločnosti LG Electronics CZ. 

 

Premiérovo bol predstavený model Hydro Kit, zariadenie kombinujúce ohrev vody a podlahové 

vykurovanie. Vďaka spomínanej kombinácii je toto riešenie šetrné k životnému prostrediu - oproti 

bežným bojlerom ušetrí 77% energie a vyprodukuje o 51% menej emisií. Ďalšími vystavovanými 

modelmi boli Multi V III Heat Recovery, Therma V, H Inverter a Prestige Inverter. V expozícii LG 

boli ďalej k videniu univerzálne systémy pre správu budov. 
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Od predstavených zariadení si LG AE sľubuje zvýšenie obratu v Európe a dosiahnutie 

celosvetového obratu 10 miliárd dolárov v roku 2015. 

 

V prípade záujmu o bližšie informácie, technické špecifikácie, komentáre k tovarom alebo záujmu 
o výpožičky produktov kontaktujte, prosím, našu PR agentúru LG-One: 
Radovan Švec       Senior Consultant +421 917 445 739  radovan.svec@lg-one.com 

 

O LG Electronics CZ 

Spoločnosť LG je silnou medzinárodnou spoločnosťou so sídlom v Kórei, ktorá svojou viac než 50-ročnou tradíciou patrí medzi 

svetových lídrov a technologických inovátorov v spotrebnej elektronike, domácich spotrebičoch a mobilných komunikáciách. 

Regionálna pobočka LG Electronics CZ patrí na českom a slovenskom trhu medzi popredných hráčov v predaji spotrebnej 

elektroniky. Ponúkané portfólio LG je rozdelené do piatich kategórií: Spotrebná elektronika, Domáce spotrebiče, Klimatizačné 

jednotky, Mobilné telefóny a Informačné technológie. Česká pobočka LG Electronics bola založená v roku 2003, o dva roky neskôr 

pribudla kancelária v Bratislave. Zamestnáva viac ako 120 zamestnancov, pričom ročný obrat sa pohybuje rádovo miliárdách korún. 

V celosvetovej skupine LG pracuje viac ako 84 tisíc ľudí, v 112 prevádzkach, v 81 dcérskych spoločnostiach na celom svete. 

 

Produkty spoločnosti LG zaručujú vysokú kvalitu, inovatívnosť a osobitosť. V roku 2011 získala spoločnosť LG dvojicu prestížnych 

ocenení EISA 2011 za Najlepšie riešenie 3D domáceho kina s 3D televíziou 55LW650S LG CINEMA 3D a 3D Blu-ray™ Sound Bar 

- modelom LG HLX56S. Druhou kategóriou, v ktorej zvíťazil produkt LG, je »European HT 5.1 System«, teda prehrávač 

kombinovaný so systémom priestorového zvuku, LG HX966TZ/TZW. LG obdržalo v minulom roku aj ďalšie ocenenie ako 

je napríklad časopisom Stereo & Video ocenený "Mikrosystém roku 2011-2012, model LG FX 166; či niekoľko ocenení pre domáce 

kino LG HLX56S, 3D Blu-ray BD660 a práčku LG F1480QDS od nezávislého združenia TEST vydávajúce časopis dTest. LG sa tiež 

pravidelne zúčastňuje súťaží reddot Design Award, iF Design Award a Industrial Design Excellence Award (IDEA). 

 

Tlačový hovorca 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 


