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HIVERN ESTIU

• GeotŁrmia: elements estructurals termoactius

• Terra radiant calefactor i refrigerador
• Efecte xemeneia
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• Obertures mecanitzades: aire viciat
• Tubs canadencs: atemperament pasiu
  RENOVACIÓ DE L’AIRE
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