Akciová ponuka jeseň 2017
Platná od 21. 8. – 30. 11. 2017

Cenová informácia platná od 21. 8. do 30. 11. 2017

Pre vrchol tohtoročnej sezóny – jesenné obdobie od 21. augusta do 30. novembra 2017
sme pripravili výnimočnú akciovú ponuku na:
Balíkové zostavy špičkových nástenných
kondenzačných kotlov Vitodens 200-W
s dotykovým displejom, v dvoch verziách:
n Základnej, pre maximálnu variabilitu montáže, ktorá okrem kotla obshuje aj montážnu
pomôcku, zásobníkový ohrievač, diaľkové
ovládanie Vitotrol 200-A a snímač teploty
zásobníka
n Rozšírenej, pre maximálny komfort montáže
a užívania, ktorá okrem kotla obsahuje montážnu pomôcku, zásobníkový ohrievač
s prepojovacou sadou kotol-zásobník, diaľkové ovládanie Vitotrol 300-A, poistnú skupinu
na pitnú vodu a magnetický odkaľovač

Naviac z oblasti systémového príslušenstva
sme v jesennej akciovej ponuke zvýhodnili:
n Rúrky pre podlahové vykurovanie
n Odkaľovače pre ochranu vykurovacieho
systému pred nečistotami

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre
konečného spotrebiteľa, ale slúžia ako podklad
pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, platí pre
tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia
všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka. Zmeny sú vyhradené.

Akciová ponuka od 10. 8. do 30. 11. 2017

VITODENS 200-W, 1,8 až 35,0 kW
Popis
Menovitý tepelný výkon
kW

50/30 ºC
80/60 ºC

1,9 – 13,0
1,7 – 12,1

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

Mat. sk. W

Vitodens 200-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou
pomôckou, snímačom teploty TÚV, vrátane regulácie
Vitotronic 200, typ HO2B pre ekvitermicky riadenú
prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A

n Malý počet taktov aj pri nízkom
odbere tepla vďaka optimalizácii
intervalov prestávky a veľkému
regulačnému rozsahu až 1:19.
n Účinnosť až do 98 % (Hs) /
109 % (Hi) vďaka výhrevným
plochám Inox-Radial.
n Výhrevné plochy Inox-Radial
so samočistiacim efektom
hladkých stien z nerezu vďaka
usmernenému toku kondenzátu

n so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA
objem 100 litrov

B2HB749
2.523,–
A/ C

B2HB750
2.726,–
/ C

B2HB751
2.814,–
/ C

B2HB752 Obj. č.
3.022,– Eur
/ C h/ w

n so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA
objem 120 litrov

B2HB753
2.658,–
A/ B

B2HB754
2.861,–
/ B

B2HB755
2.950,–
/ B

B2HB756 Obj. č.
3.158,– Eur
/ B h/ w

Popis
Menovitý tepelný výkon
kW

50/30 ºC
80/60 ºC

s vysokým stupňom využitia

pri vysokých teplotách.
n Regulácia spaľovania Lambda Pro
PLUS pre všetky druhy plynu.
n Tichý chod vďaka nízkym
otáčkam ventilátora.
n Kompaktné rozmery, šírka len
450 mm (1,8 až 35 kW).
n Voliteľne dostupný ako kombinovaný alebo vykurovací kotol.
n S vysoko účinným obehovým
čerpadlom (energetická trieda A).
n Nový, inovatívny koncept
ovládania s farebným dotykovým
displejom.

2,6 – 26,0
2,4 – 24,1

1,8 – 35,0
1,6 – 32,5

Mat. sk. W

n so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA
objem 120 litrov

B2HB757
3.056,–
A/ B

B2HB758
3.280,–
/ B

B2HB759
3.379,–
/ B

B2HB760 Obj. č.
3.609,– Eur
/ B h/ w

n so zásobníkom Vitocell 100-W typ CUGA
objem 150 litrov

B2HB761
3.103,–
A/ B

B2HB762
3.327,–
/ B

B2HB763
3.425,–
/ B

B2HB764 Obj. č.
3.656,– Eur
/ B h/ w

n so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVA
objem 200 litrov

B2HB765
3.100,–
A/ B

B2HB766
3.302,–
/ B

B2HB767
3.400,–
/ B

B2HB768 Obj. č.
3.608,– Eur
/ B h/ w

n so zásobníkom Vitocell 100-W typ CVBB
objem 300 litrov

B2HB769
3.640,–
A/ B

B2HB770
3.864,–
/ B

B2HB771
3.963,–
/ B

B2HB772 Obj. č.
4.194,– Eur
/ B h/ w

vďaka tkanivu z ušľachtilej
nehrdzavejúcej ocele – odolný

1,9 – 19,0
1,7 – 17,6

Vitodens 200-W
Kondenzačný vykurovací kotol na plyn, s montážnou
pomôckou, pripájacia sada pre zásobníkový ohrievač
vody, vrátane regulácie Vitotronic 200, typ HO2B
pre ekvitermicky riadenú prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 300-A, odkaľovačom SpiroTrap MB3
vrátane tepelnej izolácie (do 19 kW 3/4“ od 26 kW 1“),
poistnej skupiny na pitnú vodu

a spalín.
n Cylindrický horák MatriX

1,9 – 13,0
1,7 – 12,1

Podlahové vykurovanie
Popis

Mat. sk. H
16 x 2 mm

16 x 2 mm

17 x 2 mm

17 x 2 mm

18 x 2 mm

Dimenzia

3-vrstvová rúra PEXa
n max. prevádzkový tlak 6 bar
n max. prevádzková teplota 95 °C

–

–

200 m
7569481
205,–
1,03

–

– Dĺžka
Obj. č.
Eur
Eur/m

5-vrstvová rúra PEXc
n max. prevádzkový tlak 6 bar
n max. prevádzková teplota 95 °C

200 m
7248316
177,–
0,89

600 m
7248317
535,–
0,89

–

–

– Dĺžka
Obj. č.
Eur
Eur/m

5-vrstvová rúra PE-RT
n max. prevádzkový tlak 6 bar
n max. prevádzková teplota 70 °C

200 m
7248318
156,–
0,78

600 m
7248319
468,–
0,78

200 m
7536342
162,–
0,81

600 m
7536343
486,–
0,81

200 m
7548347
166,–
0,83

Dĺžka
Obj. č.
Eur
Eur/m
n Bezpečná montáž, málo
montážnych krokov a navzájom
zosúladené systémové prvky
s veľkým stupňom prefabrikácie
vo výrobe znamenajú úsporu
času.
n Vyvinuté pre hrubú staveniskovú
prevádzku.
n Nopový systém: Uloženie výhrevných rúr s presne deﬁnovanou
vzdialenosťou uloženia podľa
projektu.
n Sponkovací systém: Uloženie
vykurovacieho potrubia variabilne
prostredníctvom integrovaného
rastra na uloženie.
n Hygienické, ekonomické
a úsporné.
n Účinné a s dlhou životnosťou.

Odkaľovače SpiroTrap MB3 a MBL
Popis

Mat. sk. H

Odkalovač SpiroTrap MB3
Odstraňovanie magnetických
a nemagnetických nečistôt (od 5 μm)
Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž
v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.
n odnímateľný magnet na vonkajšej strane s jedinečnou
technológiou zosilňovania magnetického poľa
n jadrom je jedinečná Spiro-rúrka. Tento komponent, ktorý
bol špeciálne vyvinutý na optimálne odlúčenie kalových
častíc a vyznačuje sa veľmi nízkym odporom.
n vypušťací kohút na odstránenie zachytením kalových častíc.
n prípst. prevádzkový tlak 6 bar (0,6 MPa)
n max. prívod. teplota 110 °C

22 mm
n prietok: 1,3 m3/h

7509649 Obj. č.
118,– Eur

28 mm
n prietok: 2,0 m3/h

7509650 Obj. č.
130,– Eur

¾ " vnút. závit
n prietok: 1,3 m3/h

7172997 Obj. č.
114,– Eur

1" vnút. závit
n prietok: 2,0 m3/h

7172998 Obj. č.
124,– Eur

Odkalovač SpiroTrap MBL
Odstraňovanie magnetických
a nemagnetických nečistôt (od 5 μm)
Vďaka otáčateľnému mechanizmu možná montáž
v horizontálne, vertikálne a diagonálne vedených rozvodoch.

1¼"
n prietok: 3,6 m3/h

7569444 Obj. č.
196,– Eur

1½"
n prietok: 5,0 m3/h

7569445 Obj. č.
218,– Eur

2"
n prietok: 7,5 m3/h

7569446 Obj. č.
425,– Eur

Tepelná izolácia pre odkaľovač SpiroTrap MB3

22 mm, 28 mm,
¾" IG, 1" IG

7546077 Obj. č.
19,– Eur

Tepelná izolácia pre odkaľovač SpiroTrap MBL

1¼" vnút. závit

7569447 Obj. č.
36,– Eur

1½" vnút. závit

7569448 Obj. č.
36,– Eur

2" vnút. závit

7569449 Obj. č.
36,– Eur
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