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S cieľom zabezpečiť pre užívateľov zariadení Viessmann nadštan-

dardné služby, spoľahlivosť, efektívnosť prevádzky ako aj mimo-

riadne atraktívne ceny sme pripravili na obdobie od 1. apríla do 

30. júna 2013 (resp. do vypredania zásob u kotla Vitodens 200-W 

typ WB2C) hneď niekoľko mimoriadnych stimulov s dôrazom na 

modernizáciu.

Všetky akcie vám prinášajú možnosť získať najmodernejšiu 

vykurovaciu techniku a zároveň veľmi aktraktívne podmienky 

pre jej obstaranie:

n  počas Jarnej modernizačnej kampane v čase od 1. apríla 

do 30. júna 2013 budú ceny vybraných zostáv kondenzačných 

kotlov Vitodens 100-W, znížené až o 15 %,

n  zvýhodnené zostavy kondenzačných plynových kotlov 

Vitodens 100-W a 200-W s novým solárym systémom 

Vitosol 200-F typ SVK, 

n  atraktívne solárne systémy Vitosol 200-F typ SVK pre doplne-

nie do Vášho aktuálneho vykurovacieho systému,

n  5-ročná záruka na všetky kondenzačné kotly a tepelné čerpadlá 

do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann.

Vymeňte starý kotol za nový



Vitodens 100-W 

Vitodens 100-W a Vitosol 200-F
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Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 100-W predstavuje 

cenovo atraktívnu ponuku. Napriek tomu nezľavuje z technických 

a kvalitatívnych nárokov firmy Viessmann a tak aj v ňom nájdete 

míľniky vykurovacej techniky Viessmann teplovýmennú plochu 

Inox-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej 

ocele. Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok: 

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

WB1C254 Nástenný plynový kondenzačný kombinovaný kotol 

Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 26 kW, vrátane:

izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT, snímača 

vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku.

1 477,98

WB1C245 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 19 kW, vrátane:

zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 

120 litrov, prepojovacej sady kotol-zásobník, izbového 

termostatu Vitotrol 100 typ OT, snímača vonkajšej 

teploty pre ekvitermickú prevádzku.

2 132,82

WB1C251 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 19 kW, vrátane:

bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 

100-W, objem 300 litrov, prepojovacej sady kotol-

zásobník, bez rúrok, izbového termostatu Vitotrol 100 

typ OT, snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú 

prevádzku.

2 638,74

WB1C353 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol  

Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 19 kW, vrátane:

bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, 

objem 250 litrov, prepojovacej sady kotol-zásobník,

bez rúrok, izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT, 

snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, 

2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 

4,02 m2), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu 

s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby 

(18 litrov), teplonosného média (20 litrov) a regulácie 

Vitosolic 100

4 554,00

WB1C354 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol  

Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 26 kW, vrátane:

bivalentného zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, 

objem 250 litrov, prepojovacej sady kotol-zásobník,

bez rúrok, izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT, 

snímača vonkajšej teploty pre ekvitermickú prevádzku, 

2 ks kolektorov Vitosol 100-F typ SVK (celková plocha 

4,02 m2), príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu 

s obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby 

(18 litrov), teplonosného média (20 litrov) a regulácie 

Vitosolic 100

4 636,80 



Vitodens 200-W
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Nástenný plynový kondenzačný kotol Vitodens 200-W sa vyznačuje 

príkladným pomerom cena/výkon.  Teplovýmenná plocha Inox-

-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele 

zaručujú  tomuto kotlu dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku. 

Regulácia spaľovania Lambda Pro Control zaisťuje  maximálne 

efektívne využitie paliva za všetkých  prevádzkových podmienok. 

Teraz za mimoriadne atraktívnych podmienok (do 30. 6. 2013 alebo 

do vypredania zásob).

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

WB2CB61 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 200-W typ WB2C, 4,8 až 19,0 kW, vrátane:

regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádz-

ku, montážnej pomôcky, zásobníkového ohrievača 

Vitocell 100-W, objem 120 litrov, prepojovacej sady 

kotol-zásobník, diaľkového ovládania Vitotrol 200A.

2 924,40

WB2CB62 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 200-W typ WB2C, 6,5 až 26,0 kW, vrátane: 

regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádz-

ku, montážnej pomôcky, zásobníkového ohrievača 

Vitocell 100-W, objem 120 litrov, prepojovacej sady 

kotol-zásobník, diaľkového ovládania Vitotrol 200A.

3 000,00

WB2CB67 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 200-W typ WB2C, 4,8 až 19,0 kW, vrátane:

regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku, 

montážnej pomôcky, bivalentného zásobníkového 

ohrievača Vitocell 100-W, objem 300 litrov, prepo-

jovacej sady kotol-zásobník (bez rúrok), diaľkového 

ovládania Vitotrol 200A.

3 510,00

WB2CB68 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 200-W typ WB2C, 6,5 až 26,0 kW, vrátane: 

regulácie Vitotronic 200 pre ekvitermickú prevádzku, 

montážnej pomôcky, bivalentného zásobníkového 

ohrievača Vitocell 100-W, objem 300 litrov, prepo-

jovacej sady kotol-zásobník (bez rúrok), diaľkového 

ovládania Vitotrol 200A.

3 583,20



Vitodens 200-W a Vitosol 200-F
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Solárny systém na ohrev pitnej vody predstavuje ideálny doplnok 

každého efektívneho vykurovacieho systému. Preto sme pre vás 

pripravili atraktívne zostavy nástenného kotla Vitodens 200-W 

a solárnych kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (kotol Vitodens 200-W 

typ WB2C len do vypredania zásob). 

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

WB2CE24 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 200-W typ WB2C, 4,8 až 19,0 kW, 

s dvojstupňovým obehovým čerpadlom vrátane: 

regulácie Vitotronic 200, diaľkového ovládania 

Vitotrol 200-A,bivalentného zásobníkového ohrie-

vača Vitocell 100-W, objem 250 litrov, prepojovacej 

sady kotol-zásobník (bez rúrok), 2 ks kolektorov 

Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m2), 

príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stup-

ňovitým obehovým čerpadlom, solárnej expanznej 

nádoby (18 litrov), teplonosného média (20 litrov) 

a regulácie Vitosolic 100.

5 049,60

WB2CE25 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 200-W typ WB2C, 5,2 až 26,0 kW, 

s dvojstupňovým obehovým čerpadlom vrátane: 

regulácie Vitotronic 200, diaľkového ovládania 

Vitotrol 200-A, bivalentného zásobníkového ohrie-

vača Vitocell 100-W, objem 250 litrov, prepojovacej 

sady kotol-zásobník (bez rúrok), 2 ks kolektorov 

Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m2), 

príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stup-

ňovitým obehovým čerpadlom, solárnej expanznej 

nádoby (18 litrov), teplonosného média (20 litrov) 

a regulácie Vitosolic 100.

5 114,40

B2HA481 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol

Vitodens 200-W typ WB2C, 3,2 až 19,0 kW, 

s vysoko účinným obehovým čerpadlom vrátane: 

regulácie Vitotronic 200, diaľkového ovládania 

Vitotrol 200-A, bivalentného zásobníkového ohrie-

vača Vitocell 100-W, objem 250 litrov, prepojovacej 

sady kotol-zásobník (bez rúrok), 2 ks kolektorov 

Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m2), 

príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko 

účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej 

nádoby (18 litrov), teplonosného média (20 litrov) 

a regulácie Vitosolic 100.

5 308,80

WB2CE26 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol

Vitodens 200-W typ WB2C, 5,2 až 26,0 kW, 

s vysoko účinným obehovým čerpadlom vrátane: 

regulácie Vitotronic 200, diaľkového ovládania 

Vitotrol 200-A, bivalentného zásobníkového ohrie-

vača Vitocell 100-W, objem 250 litrov, prepojovacej 

sady kotol-zásobník (bez rúrok), 2 ks kolektorov 

Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 4,02 m2), 

príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko 

účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej 

nádoby (18 litrov), teplonosného média (20 litrov) 

a regulácie Vitosolic 100.

5 389,20



Vitosol 200-F
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Balíkové zostavy plochého solárneho kolektora Vitosol 200-F 

typ SVK pre ohrev pitnej vody. Selektívne povrchovo upravený 

absorbér je vyhotovený v meandrovej forme a zabezpečujte tak 

rovnomerné a spoľahlivé odvádzanie tepla z celého kolektora.

Tým sa zaručí trvalo vysoký stupeň účinnosti a vysoké využitie 

solárnej energie.

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

SK03489

SK03490

Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody 

vrátane:

2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 

4,02 m2), bivalentného zásobníkového ohrievača 

Vitocell 100-W, objem 250 l, farba biela, príslušenstva 

pre montáž, Solar-Diviconu so stupňovitým obehovým 

čerpadlom, solárnej expanznej nádoby (18 litrov), prí-

pojných vedení, teplonosného média (20 litrov), 

a regulácie Vitosolic 100 

alebo solárnym regulačným modulom SM1.

2 719,20

2 719,20

SK03491

SK03492

Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody 

vrátane:

2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha 

4,02 m2), bivalentného zásobníkového ohrievača 

Vitocell 100-W, objem 250 l, farba biela, príslušen-

stva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko účinným 

obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby 

(40 litrov), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím 

krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení, 

teplonosného média (25 litrov), 

a regulácie Vitosolic 100 

alebo solárnym regulačným modulom SM1.

2 769,60

2 769,60

SK03485 

SK03486

Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody 

vrátane:

2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha

4,02 m2), bivalentného zásobníkového ohrievača

Vitocell 100-B, objem 250 l, farba strieborná, príslu-

šenstva pre montáž, Solar-Diviconu so stupňovitým 

obehovým čerpadlom, solárnej expanznej nádoby 

(18 litrov), odvzdušňovača, nákrutky so zvieracím 

krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení, 

teplonosného média (20 litrov), 

a regulácie Vitosolic 100 

alebo solárnym regulačným modulom SM1.

2 719,20 

2 719,20

SK03487 

SK03488

Kompletná solárna zostava pre ohrev pitnej vody 

vrátane:

2 ks kolektorov Vitosol 200-F typ SVK (celková plocha

4,02 m2), bivalentného zásobníkového ohrievača

Vitocell 100-B, objem 250 l, farba strieborná, 

príslušenstva pre montáž, Solar-Diviconu s vysoko 

účinným obehovým čerpadlom, solárnej expanznej 

nádoby (18 litrov), odvzdušňovača, nákrutky so zviera-

cím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení, 

teplonosného média (20 litrov), 

a regulácie Vitosolic 100 

alebo solárnym regulačným modulom SM1.

2 769,60 

2 769,60
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Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04  Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

9449 983-5 SK    04/2013
Právo na zmeny vyhradené

Vaša odborná kúrenárska firma:


