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S cieľom zabezpečiť pre užívateľov zariadení Viessmann 

nadštandardné služby, spoľahlivosť, efektívnosť prevádzky 

ako aj mimoriadne atraktívne ceny sme pripravili na obdobie 

od 25. augusta do 30. novembra 2014 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  Nástenné kondenzačné kotly Vitodens 100-W* v rôznych výko-

noch a prevedeniach počas akciovej ponuky znížené až o 10 %

n  Ceny obľúbených kompaktných nástenných kotlov 

Vitodens 111-W* s integrovaným nerezovým zásobníkovým 

ohrievačom o objeme 46 l, znížené až o 10 %

n  Pokrokové a dizajnovo zaujímavé kompaktné vykurovacie centrá-

ly s kondenzačným kotlom Vitodens 222-F znížené o 15 % 

n  Ku každej balíkovej zostave plynového kondenzačného kotla 

Vitodens 300-W resp. kompaktného kotla Vitodens 333-F 

a 343-F získate komunikačné rozhranie Vitocom 100 typ LAN1 

pre ovládanie prostredníctvom chytrého telefónu

n  Zvýhodnené ceny na splitové tepelné čerpadlo 

Vitocal 200-S / 222-S / 242-S o výkone 7,5 a 9,0 kW

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

do 35 kW v spojení s komplexnými službami Viessmann

n  10-ročná záruka na teplovýmenné plochy Inox-Radial 

z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele

* Platnosť ponuky do 30. novembra 2014, resp. do vypredania zásob.

Ponuka, z ktorej si vyberie každý
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Moderná vykurovacia technika, to je kondenzačná technika. 

Kotlom Vitodens 100-W vám prinášame techniku zodpovedajúcu 

požiadavkám na moderné vykurovanie za mimoriadne atraktívnych 

podmienok. Vďaka vysoko hodnotným komponentom ako je teplo-

výmenná plocha Inox-Radial a cylindrický horák MatriX z ušľachtilej 

nehrdzavejúcej ocele z vlastného vývoja a výroby, sa tento kotol 

vyznačuje vysokou a trvalou účinnosťou prevádzky. Nehrdzavejúca 

oceľ prináša dlhodobo spoľahlivú prevádzku. Do tohtoročnej sezóny 

v atraktívnej akciovej ponuke:

Platnosť ponuky do 30. novembra 2014, resp. do vypredania zásob.

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

WB1C091 Nástenný plynový kondenzačný kombinovaný kotol 

Vitodens 100-W typ WB1C, 6,5 až 26,0 kW pre 

prevádzku závislú alebo nezávislú na vzduchu 

v miestnosti, s integrovaným ohrevom pitnej 

vody prostredníctvom vysoko výkonného doskového 

výmenníka tepla

1.632,00

WB1C329 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

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

zabudovanej regulácie, zásobníkového ohrievača 

Vitocell 100-W, objem 100 l, snímača teploty zásobní-

ka, izbového termostatu Vitotrol 100 typ UTDB

2.064,00

WB1C251 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

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

zabudovanej regulácie, bivalentného zásobníkového 

ohrievača Vitocell 100-W, objem 300 l, prepojovacej 

sady kotol-zásobník, snímača vonkajšej teploty 

a izbového termostatu Vitotrol 100 typ OT pre 

ekvitermickú prevádzku

3.031,20
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Atraktívny kompaktný plynový kondenzačný kotol Vitodens 111-W 

prináša komfort teplej vody ako pri kotloch so zásobníkovým 

ohrievačom o objeme až 150 l pri kompaktných rozmeroch len 

o málo väčších ako u kondenzačného nástenného kotla (š: 600 x h: 

480 x v: 900 mm). Tak šetrí miesto a teraz aj investičné náklady 

až 10 %.

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

B1LA024 Nástenný plynový kompaktný kotol Vitodens 111-W 

typ B1LA, 6,5 až 19,0 kW, pre prevádzku závislú alebo 

nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným 

nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev 

pitnej vody o objeme 46 l

2.098,80

B1LA025 Nástenný plynový kompaktný kotol Vitodens 111-W 

typ B1LA, 6,5 až 26,0 kW, pre prevádzku závislú alebo 

nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným 

nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev 

pitnej vody o objeme 46 l

2.133,60

B1LA026 Nástenný plynový kompaktný kotol Vitodens 111-W 

typ B1LA, 8,8 až 35,0 kW, pre prevádzku závislú alebo 

nezávislú na vzduchu v miestnosti, s integrovaným 

nerezovým zásobníkovým ohrievačom pre ohrev 

pitnej vody o objeme 46 l

2.198,40

Platnosť ponuky do 30. novembra 2014, resp. do vypredania zásob.



Vitodens 222-F



8/9

Kompaktné vykurovacie zaradenia získavajú neustále na popularite. 

Nie inak tomu je aj u kompaktného plynového kotla Vitodens 222-F, 

ktorý v sebe ukrýva špičkovú nerezovú spaľovaciu techniku v po-

dobe teplovýmennej plochy Inox-Radial a sálavého horáku MatriX. 

Integrované zásobníkové ohrievače o objeme 100 resp. 130 litrov 

zaisťujú komfortnú prípravu teplej vody. To všetko v atraktívnom 

dizajne a teraz aj v mimoriadne atraktívnej cene:

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

B2TA006 Kompaktný kondenzačný kotol na plyn Vitodens 222-F 

s nabíjacím integrovaným zásobníkom o objeme 

100 l, pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzdu-

chu v miestnosti, s reguláciou Vitotronic 200, typ 

HO1B pre ekvitermickú prevádzku.

3.656,40

 

B2SA006 Kompaktný kondenzačný kotol na plyn Vitodens 222-F 

s nabíjacím inetgrovaným zásobníkom o objeme 

130 l, pre prevádzku závislú alebo nezávislú na vzdu-

chu v miestnosti, s reguláciou Vitotronic 200, typ 

HO1B pre ekvitermickú prevádzku.

3.771,60

 



Vitodens 300-F / 333-F / 343-F 

Vitocom 100 typ LAN1
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Pre tých, ktorí hľadajú špičkovú vykurovaciu techniku sme pripravili 

akciovú ponuku na naše high-tech kotly Vitodens 300-W resp. ich 

kompaktné varianty Vitodens 333-F alebo 343-F s integrovaným 

zásobníkovým ohrievačom o objeme 100 resp. 200 l. Počas trvania 

letnej akcie získa nový majiteľ tohto výnimočného kotla komunikač-

né rozhranie Vitocom 100 typ LAN1. Vďaka nemu môžte pripojiť 

svoj kotol na internet a ovládať ho z ktoréhokoľvek miesta na svete 

prostredníctvom aplikácie Vitotrol App zo svojho chytrého telefónu.

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

B3HA088 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 300-W typ B3HA, 1,9 až 19 kW, vrátane: 

ekvitermickej regulácie Vitotronic 200, zásobníko-

vého ohrievača Vitocell 100-W, objem 120 l, prepo-

jovacej sady kotol-zásobník, diaľkového ovládania 

Vitotrol 200A

4.440,00

B3HA095 Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 300-W typ B3HA, 1,9 až 19 kW, vrátane: 

ekvitermickej regulácie Vitotronic 200, bivalentného 

zásobníkového ohrievača Vitocell 100-W, objem 300 l, 

prepojovacej sady kotol-zásobník, diaľkového ovláda-

nia Vitotrol 200A

4.915,20
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Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S je určené na vykurovanie a ohrev 

pitnej vody predovšetkým do novostavieb ale aj pre modernizáciu

s bivalentnou prevádzkou. Skladá sa z vonkajšej a vnútornej jednot-

ky, ktoré sú navzájom prepojené dvomi zaizolovanými medenými 

rúrkami. Vonkajšiu jednotku je možné inštalovať buď na zem ale-

bo na obvodovú stenu budovy. Vnútorná jednotka je určená pre 

inštaláciu na stenách v technických miestnostiach. Ako záložný 

zdroj slúži elektrický prietokový ohrievač vykurovacej vody s výko-

nom 9 kW. Kompresor a ventilátor vo vonkajšej jednotke umožňujú

plynulú reguláciu otáčok.

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

Z012094 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon 7,5 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, 

vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným 

prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 

pre ekvitermickú prevádzku

8.080,80

Z012095 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon 9,0 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, 

vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným 

prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200

pre ekvitermickú prevádzku

8.722,80

Z012458 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C10, výkon 7,5 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, 

vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným 

prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty 

pre ekvitermickú prevádzku, vrátane zásobníkového 

ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l, 

diaľkového ovládania Vitotrol 200-A, expanznej 

nádoby, objem 25 l

8.821,20

Z012459 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 200-S typ AWB-AC 201.C13, výkon 9,0 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, 

vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným 

prepínacím ventilom a snímačom vonkajšej teploty 

pre ekvitermickú prevádzku,vrátane zásobníkového

ohrievača Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l,

diaľkového ovládania Vitotrol 200-A, expanznej

nádoby, objem 25 l

9.392,40



Vitocal 222-S 

Vitocal 242-S
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Kompaktné reverzibilné tepelné čerpadlo Vitocal 222-S / 242-S 

vzduch/voda je určené na vykurovanie a ohrev pitnej vody predo-

všetkým do novostavieb, ale aj pre modernizáciu s bivalentnou 

prevádzkou. Na ohrev pitnej vody je určený integrovaný zásobník 

teplej pitnej vody a ako záložný zdroj slúži 9 kW elektrický prieto-

kový ohrievač vykurovacej vody. Vďaka pôdorysným rozmerom 

600x680 mm šetrí miesto potrebné k inštalácii. Toto tepelné čerpa-

dlo navyše umožňuje aj funkciu chladenia v letnom období. Skladá 

sa z vonkajšej a vnútornej jednotky, ktoré sú navzájom prepojené 

dvomi zaizolovanými medenými rúrkami. Vonkajšiu jednotku je 

možné inštalovať buď na zem alebo na obvodovú stenu budovy. 

Vnútorná – stacionárna jednotka – je určená pre inštaláciu v tech-

nických miestnostiach. 

Obj. č. Popis   Jedn. cena 

  € s DPH

Z012096 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.B10, výkon 7,5 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, 

vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným 

prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 

pre ekvitermickú prevádzku. Tepelné čerpadlo má 

integrovaný zásobník TÚV o objeme 170 l

9.210,00

Z012097 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 222-S typ AWT-AC 221.B13, výkon 9,0 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, 

vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 3-cestným 

prepínacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200

pre ekvitermickú prevádzku. Tepelné čerpadlo má 

integrovaný zásobník TÚV o objeme 170 l

9.852,00

Z012098 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.B10, výkon 7,5 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysoko-

účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepí-

nacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 

pre ekvitermickú prevádzku. Na integrovaný zásobník 

TÚV o objeme 220 l je možné napojiť solárny systém

9.811,20

Z012099 Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda 

Vitocal 242-S typ AWT-AC 241.B13, výkon 9,0 kW 

pri A2/W35, s modulovaným kompresorom, vysoko-

účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepí-

nacím ventilom a s reguláciou Vitotronic 200 

pre ekvitermickú prevádzku. Na integrovaný zásobník 

TÚV o objeme 220 l je možné napojiť solárny systém

10.454,40
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Viessmann, s.r.o.
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821 04  Bratislava
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