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RESNIČEN BLAGOSLOV ZA VSAKO CERKEV.
Ustvarjamo udobje. Že od leta 1921.
Toplina in zavetje. To je to, kar največ ljudi išče v cerkvi. Da je to željo možno izpolniti tudi
v mrzlem letnem času, zaupa veliko župnij ogrevalnim sistemom cerkva firme Carlo Loysch.
Že od leta 1921 podjetje Loysch iz avstrijskega Melka razvija inovativne in individualne
rešitve tudi za najzahtevnejše potrošnike, takšne, ki ne škodijo stavbam, imajo dolgo
življenjsko dobo in so varne. Te značilnosti odlikujejo vsa ogrevalna telesa firme Loysch, ki
stremi k temu, da je kupec vedno zadovoljen.
Lista referenc obsega več kot 200 cerkva različnih velikosti in arhitekturnih stilov, vse od
kapele ob avtocesti Dolina pa do romarske bazilike Mariazell. Celo cerkev sv. Štefana
(Stephansdom) na Dunaju je v 60-ih letih opremilo podjetje Carlo Loysch.Tudi izven
avstrijskih meja so cerkveni ogrevalni sistemi firme Loysch poznani, tudi po zaslugi številnih
zadovoljnih kupcev, ki svoje izkušnje delijo s kolegi in znanci. In če boste tudi Vi nekoč
postala naša stranka, Vas prosimo že danes: Priporočite nas dalje!
Samo varna rešitev je dobra rešitev.
Vsaka božja hiša je edinstvena. Zaradi tega ne prodajamo standardnih proizvodov, temveč
najdemo za vsako cerkev najboljšo rešitev. Pogoj za to je temeljito načrtovanje, pri čemer
upoštevamo tako želje in tehnične možnosti kakor tudi morebitne predpise gradbenih
oddelkov ter ne nazadnje tudi finančnih zmožnosti. Pri načrtovanju pa je varnost največjega
pomena. Le Carlo Loysch nudi ÖVE - certificirane in preverjene rešitve (ÖVE Österreichsisches Verband für Elektrotechnik = Avstrijsko združenje za elektrotehniko), za
celotno paleto produktov, od ogrevalnih sevalnikov, sedežnih blazin, talnega gretja, ogrevanja
področja oltarja in spovednice pa vse do avtomatskega krmiljenja.
Sogovornik za celoten projekt.
Odločitev za novo ogrevanje cerkve je navadno povezana z veliko dela. S Carlom Loyschem
si boste prihranili mnogo truda, kajti tu dobite vse na enem mestu: strokovno svetovanje,
načrtovanje in izdelavo po najvišjih kakovostnih standardih. Poleg tega smo tudi v stiku s
pristojnim gradbenim oddelkom, koordiniramo vse za inštalacijo potrebne izvajalce, npr.
električarje, ter skrbimo za ugodno vzdrževanje, brez dolgega čakanja, kajti po zaslugi lastne

proizvodnje so celo nadomestni deli starejše izdelave takoj dobavljivi.

POGOSTO PREVERJEN, ZELO HVALJEN – NAŠ INOVATIVNI SEVALNIK
CERKVENIH KLOPI.
Infrardeči žarki.
Prijetno topli in neomejeno varni.
Včasih so bili pod večino cerkvenih klopi montirani žareči sevalniki, ki so dobili vzdevek
»ožigalci meč«. Po zaslugi infrardečih Loyschevih sevalnikov je ta neprijeten stranski učinek
postal zgodovina.
Nevidna in brezšumna toplota infrardečih žarkov ima veliko prednosti. Predvsem prijetno
toplotno sevanje, ki ga lahko primerjamo s skoraj vsako lončeno pečjo. Ti žarki segajo od
celotnega področja nog pod klopjo pa vse do klečalnikov. V samo 15-ih minutah ogrevanja
se lahko temperatura dvigne do 120 C. Istočasno se učinkovito izolira hladnost talnega
področja. Gibanje zraka in prepih sta zaradi konvekcije minimalna. Torej ugodna kombinacija
za čim večje znižanje stroškov ogrevanja.
Poleg največje varnosti infrardeče sevalnike odlikuje tudi enostavna montaža. Priključek na
omrežje traja s pomočjo enostavnega sistema vtiča aparata in specialnega montažnega
obešala 15 minut na sevalnik. Ko je ta strokovno montiran, ga je možno regulirati v skupinah
klopi z vklopom ali pa avtomatsko po dnevih v tednu. V tem primeru se gretje vklopi in
izklopi popolnoma avtomatsko brez kakršnega koli dodatnega dela. Po ÖVE-certifikatu je ta
sistem primeren tudi za delovanje brez nadzora. Vsi sevalniki cerkvenih klopi so izdelani iz
robustne jeklene pločevine ter opremljeni z nezdrobljivim specialnim ogrevalnim elementom.
Vgrajena zaščita proti pregretju skrbi za dodatno varnost delovanja.
•

Moč: 400 W/tekoči meter

•

Dolžine: 500 - 1500 mm (100 mm razpona)

•

Višina samo 88 mm

•

Z ÖVE-pregledom in –certifikatom

•

Nevsiljivo rjavo lakiranje (RAL 8003)

»V naši cerkvi smo imeli staro ogrevanje s toplim zrakom in stene so bile močno umazane. Našemu
župniku sem povedal o novih infrardečih sevalnikih, ki so že bili vgrajeni v naši sosednji fari. Podjetje
carlo Loysch nam je stalo ob strani vse od predstavitve izdelkov, izbire izdelkov pa do dobave. Tudi
montaža je potekala brez problemov in je bila bliskovito opravljena.«
Električar Riessner, St. Leonhard/Forst.

THERMODOM BLAZINE – VERJETNO NAJBOLJ UDOBNI GRELCI V DEŽELI.
Narejene po meri, enostavni in izredno udobni.
Ogrevanje sedežev je popularen dodatek. Tako pri voznikih kakor tudi pri obiskovalcih
cerkva. Predvsem ženske, katerim garderoba pogosto ponuja manj zaščite kot moškim, znajo
zelo ceniti ogrevan sedež. Thermodom ogrevalne prevleke sedežev se izdelajo točno po meri
klopi ali sedeža in se lahko položijo po celotni površini sedal. Neposredno po vklopu gretja se
klobučevinasta blazina zagreje za 200 C. Zaradi majhne moči priključkov so klub temu
stroški obratovanja nizki. V primerjavi z drugimi ogrevanji omogoča ta energetsko še posebej
učinkovit sistem 70% prihranek in več.
Na temperaturo prostora te blazine nimajo nobenega vpliva. Morebitne poškodbe, npr. na
orglah, so tako izključene. Nadaljnja prednost teh privlačnih blazin je tudi njihova
individualna oblikovalnost. Izrezi, npr. pri stebrih, so popolnoma neproblematični. Da se
pridobi harmonična vključitev v celotno podobo cerkve, se lahko blazine naročijo v treh
različnih barvah: vinski rdeči, kardinalno rdeči in rjavi.
•

Moč: 60W/tekoči meter

•

Širina: 26 – 40 cm

•

Dolžina glede na dolžino klopi

•

Z

ÖVE-pregledom

in

–

certifikatom

»Jutranji obred se prične že ob 7.00 uri. Zaradi tega je avtomatičen vklop ogrevanja neprecenljiv.«
Cerkovnik Alois Riedl, župnija Ruprechtshofen

TOPLOTA ČISTO NA TLEH, A VISOKO CENJENA.
Naše »domače zdravilo« proti mrzlim nogam.
Thermodom blazine za talno gretje so najboljša rešitev, ko želite enostavno, hitro in brez
cirkulacije zraka, tj. ne da bi vrtinčili prah, ogreti posamične močno rabljene površine.
Prilagodljive ogrevalne blazine se izdelajo individualno in se lahko položijo direktno na
lesena ali kamnita tla. Če ogrevanje ni več potrebno, lahko posamezne elemente preprosto
zvijete v rolo in jih pospravite.
Še posebej so ti nevidni viri toplote cenjeni na področju, kjer stojijo ministranti, v
spovednicah in okrog oltarja. Prav tako je veliko povpraševanja za hitro, ciljno naravnano
ogrevanje prostora za cerkveni zbor. Ter seveda za vse tiste, ki preživijo veliko časa v
neogrevani cerkvi v iskanju čudovitih orgelskih tonov, ki so jih ustvarjali Anton Bruckner,
Johann Sebastian Bach in seveda številni drugi.
Barve: siva, bež

•
•
•
•

Moč: 240 W/tekoči meter
Dolžina po meri
Širina: 53 cm – 2 m
Z ÖVE-pregledom in –certifikatom

bež

siva

»Pri vaji pogosto sedim ure in ure sam v cerkvi. Pri tem seveda ostaja gretje izklopljeno. Brez
ogrevalne blazine in sevalnika orgelske klopi si tega ne bi znal predstavljati.«
Johann Wiesenbacher, organist in zborovodja v župniji Ruprechtshofen

TAKO SE PROSTOR PRI OLTARJU SPREMENI V CONO PRIJETNEGA POČUTJA

Skupaj slaviti namesto skupaj zmrzovati.
Čas strogo ločenih področij za župnike in vernike je dandanes mimo. Vedno pogosteje se
božje službe slavijo, pa tudi oblikujejo skupaj. Z ljudskim oltarjem ali odstranitvijo prvih vrst
klopi – v mnogih cerkvah je področje oltarja vse večje in s tem tudi možnosti skupnega
liturgičnega obhajanja. Seveda naj bi bilo tudi to področje mesto, kjer bi se vsi dobro počutili.
Prepih in mrzle noge so nepotrebni. S carlom Loyschem imate več možnosti, kako prostor
oltarja spremeniti v cono dobrega počutja:
•

Ogrevanje prostora oltarja
Infrardeča ogrevalna telesa omogočajo ciljno naravnano ogrevanje prostora oltarja.
Prijetno infrardeče sevanje istočasno zmanjša moteč prepih.

•

Ogrevalne blazine
Prilagodljivi ogrevalni elementi omogočajo prijetno toploto na vseh mestih v cerkvi.
Blazine v skoraj vseh velikostih so najbolj primerne za ogrevanje oltarjev in
spovednic. Njihova prednost: takoj so inštalirane, porabijo komaj kaj električne
energije in imajo izjemno dolgo življenjsko dobo.

•

Talno gretje
S specialno, le 1 cm debelo izolirno ploščo, je mogoče realizirati tudi talno gretje brez
velikih talnih gradenj. Naše talno gretje je skupaj s podlogo in toplotno izolacijo
visoko le 3 cm. S tem so ogrevalni časi občutno krajši, kar omogoča časovno
prilagodljivo in varčno uporabo.

PREPROSTO NEBEŠKO – OGREVANJE S POMOČJO SONCA!
Lastna fotovoltaična naprava to omogoča!
Veliko modernih rešitev ogrevanja potrebuje elektriko. Po zaslugi enostavno uporabne
fotovoltaične tehnologije se vedno več ljudi odloči, da bodo svojo energijo sami
proizvajali. Trend, ki so ga prepoznali tudi v Vatikanu. Od leta 2008 se na strehi
avdienčne dvorane s pomočjo solarne naprave proizvaja čista sončna energija. In sicer
toliko, da bi se lahko pokrila letna potrošnja 100 gospodinjstev.
Cerkvene občine, ki želijo znižati svoje stroške energije, lahko z lastno fotovoltaično
napravo istočasno prispevajo tudi dragocen prispevek k zaščiti podnebja. Brez dvoma
je to možnost postavitve vidnega znaka odgovornosti z majhnimi gradbenimi ukrepi.
Fotovoltaični strokovnjaki Carla Loyscha imajo za to nalogo zelo obsežno znanje.
Solarni monterji so doma in v tujini v zadnjih letih inštalirali preko 4.000 modulov.
Ponujamo gotove solarne obrate, od načrtovanja, montaže, do kompletne elektroinštalacije in števcev.
Če tudi Vi želite svojo cerkev v prihodnosti ogrevati s čisto sončno energijo, smo Vam
za neobvezujoč svetovalni pogovor z veseljem na razpolago. Veselimo se Vašega
klica!
»Najlepše na obnovljivi energiji: Božji Oče mi ni še nikoli poslal računa.«

Župnik Franz Hofstetter, župnija Maria Laach

PETJE GREJE SRCE IN DUŠO. IN KDO GREJE VAŠ KOR?
Grelni elementi izboljšujejo vzdušje na galeriji.
Cerkveni zbor je ponos mnogih župnij. Pevke in pevci vlagajo mnogo entuziazma, veliko
požrtvovalnosti in mnogo ur za vaje, da bi skupno s prijetno atmosfero prispevali k še
lepšemu obhajanju.
Veliko prepogosto to harmonijo motijo mrzle klopi ali mrzla tla. Prehladi pa ne vplivajo le na
razpoloženje vnetih pevcev, temveč tudi na glas le-teh. Tudi tukaj si lahko pomagate z
individualnimi ogrevalnimi rešitvami firme Carlo Loysch. Radi Vam bomo pomagali, da
boste skozi vso leto obdržali harmonijo vašega zbora – z ogrevalnimi blazinami, grelci
sedalnih površin klopi ali z ifrardečimi sevalniki.

NAŠ ZADNJI POSKUS, DA OGREJEMO VAŠE SRCE ZA NAŠO PONUDBO.
Zmanjšajte stroške ogrevanja.
Cerkveno ogrevanje naj bi bilo vedno pravilno odmerjeno, gospodarsko učinkovito in
neškodljivo za te neprecenljive zgradbe. Majna temperaturna nihanja in konstantna vlažnost
istočasno ugodne pogoje za ohranitev dragocenega inventarja kot so oltarji, kipi ali slike. Po
zaslugi moderne tehnike za krmiljenje in reguliranje je ta izziv danes možno brez problemov
obvladovati – in sicer z vsakomer. Vsa krmiljenja Carla Loyscha so sestavljena tako, da jih je
možno enostavno upravljati tudi brez predznanja. Načelno so Vam na razpolago tri variante:
popolnoma ročno upravljanje, ročno upravljanje z manualno nastavitvijo moči ali pa
avtomatično upravljanje.
Vsa krmiljenja Carla Loyscha je prilagodijo individualno za vsako cerkev posebej.
Kako bi bilo z ogrevanjem oltarja – ali z ogrevanjem spovednice?
Ogrevalni elementi firme Carlo Loysch omogočajo prijetno toploto na vseh mestih v cerkvi. Z
možnostjo individualnega oblikovanja ter v skoraj vseh velikostih so blazine najbolj primerne
za ogrevanje oltarjev in spovednic. Prednosti te rešitve so podobne mnogim, že
predstavljenim ogrevalnim sistemom firme Carlo Loysch: so v trenutku montirane, porabijo
komaj kaj energije in imajo izredno dolgo življenjsko dobo. Želite izvedeti več? Veselimo se
Vašega klica!

Za nadaljnje in osebne informacije ter neobvezujoče svetovanje se prosimo obrnite na
sledeče kontakte:
Proizvajalec:
»carlo« Loysch GmbH
A-3390 Melk, Pielacher Straße 50
Tel.: 0043 (0) 2752-529 11
Fax: 0043 (0) 2752-529 11-21
e-mail: office@carlo.at
www.carlo.at
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Vsi ogrevalni sistemi firme carlo Loysch so ÖVE-preverjeni in certificirani.
Uporabljajo se izključno visoko kakovostni materiali. Izdelava poteka direktno v
podjetju, v kraju Melk, Avstrija.

