I Vy můžete snížit své náklady
na vytápění. Využijte atraktivní
letní akci.

Od 12. července do 12. září 2010
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Velká letní akce
Ti, kteří se v letním období rozhodnou zmodernizovat
svůj topný systém instalací kondenzačního kotle nebo
solárního systému, mají teď možnost získat za
mimořádně atraktivní cenu balíkové sestavy.
V rámci akce jsou připravené sestavy kondenzačních
plynových kotlů Vitodens 100-W se solárním systémem Vitosol 100-F nebo samostatný solární systém
Vitosol 100-F.
Velmi zajímavým řešením jsou s ohledem na prostor
kompaktní kondenzační kotle – závěsný Vitodens 222-W
s integrovaným 46litrovým zásobníkem TV a také sestava stacionárního Vitodens 242-F s ohřevem TV
solárním systémem Vitosol 200-F, resp. Vitosol 200-T.
V případě, že se rozhodnete využívat bezplatnou
energii slunce solárním systémem Viessmann,
můžete navíc získat dotaci na solární kolektory ze
státního dotačního programu SFŽP – Zelená úsporám
ve výši 55 000,– Kč pro přípravu TV.

Všechny ceny uvedené v tomto prospektu jsou bez DPH. Na státní dotace
z programu Zelená úsporám není právní nárok a budou vypláceny do
vyčerpání zásob.
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VITOSOL 100-F
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Solární technika Viessmann představuje atraktivní doplněk
každého topného systému. Pro ty, kteří se nechtějí pouštět
do velkých investic jsme v rámci letní akce připravili
mimořádně atraktivní sestavy solárních kolektorů Vitosol 100-F,
kde je možno volit z více variant zásobníkových ohřívačů
Vitocell. Použitím solárních systémů můžete již dnes snížit
spotřebu plynu nebo elektřiny na přípravu TV až o 60%.

Popis

cena Kč
bez DPH

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02015/SK02016), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným
kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, připojovacího
vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic
100, bivalentního zásobníkového ohřívače Vitocell
100-B/-W (objem 300 litrů), stříbrná/bílá barva

64 990,–

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02022/SK02023), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, připojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace
Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřívače Vitocell
100-B/-W (objem 300 litrů), stříbrná/bílá barva

65 660,–

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02658), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu plnicí armatury,
šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace
Vitosolic 100, závitového kolena s jímkou, doplňkového
zásobníkového ohřívače Vitocell 100-W (objem 200 litrů),
bílá barva

54 990,–

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02659), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným
kroužkem s odvzdušněním plnicí armatury, připojovacího
vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic
100, závitového kolena s jímkou, doplňkového zásobníkového ohřívače Vitocell 100-W (objem 200 litrů), bílá barva

55 660,–

Během trvání akce:


Celková cena za zařízení

81 950,–

Solární sestava Vitosol 100-F (Obj. č. SK02015)
včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184


Akce Viessmann

- 11 350,–

70 600,–
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VITOSOL 100-F
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Pokud již vlastníte kotel s bivalentním zásobníkem a odložili
jste koupi solárního systému na později, nyní nastal ten
správný čas. Využijte atraktivní nabídku doplňkových
solárních balíkových sestav.

Popis

Cena Kč
bez DPH

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02461), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným
kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, připojovacího
vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace Vitosolic 100

47 590,–

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02462), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se
svěrným kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury,
připojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů),
regulace Vitosolic 100

48 200,–

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02742), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SV1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným
kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, připojovacího
vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), solárního regulačního
modulu SM1

47 150,–

Vitosol 100-F (Obj. č. SK02743), včetně:
2 ks kolektorů Vitosol 100-F SH1A (celková plocha 4,6 m2),
Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem, solární expanzní
nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným
kroužkem s odvzdušněním, plnicí armatury, připojovacího
vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), solárního regulačního
modulu SM1

47 790,–

Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu)
s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005184)

5 610,–

Během trvání akce:


Celková cena za zařízení

70 660,–

Solární sestava Vitosol 100-F (Obj. č. SK02461)
včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184


Akce Viessmann

- 17 460,–

53 200,–
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VITODENS 100-W
VITOSOL 100-F
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Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W
představuje cenově atraktivní nabídku, aniž by slevoval
z technických a kvalitativních nároků firmy Viessmann.
I v tomto kotli najdete milníky topné techniky Viessmann
– teplosměnnou plochu Inox-Radial a cylindrický sálavý
hořák MatriX z ušlechtilé nerezavějící oceli. Nyní za
mimořádně atraktivních podmínek společně se slunečními
kolektory Vitosol 100-F.

Popis

Cena Kč
bez DPH

Vitodens 100-W, 9 až 26 kW a Vitosol 100-F
(Obj. č. WB1B343), včetně:
připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu,
prostorového termostatu Vitotrol 100 UTD, propojovací
sady kotel-zásobník bez trubek, 2 ks kolektorů Vitosol 100-F
SV1A (celková plocha 4,6 m2), plnicí armatury, Solar-Divicon
s oběhovým čerpadlem, solární expanzní nádoby
(25 litrů), odlučovače vzduchu, šroubení se svěracím
kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, plnicí
armatury, teplonosné kapaliny (25 litrů), regulace
Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W (objem 300 litrů), bílá barva

99 990,–

Vitodens 100-W, 9 až 26 kW a Vitosol 100-F
100 660,–
(Obj. č. WB1B344), včetně:
připojovacích armatur, regulace na konstantní teplotu,
prostorového termostatu Vitotrol 100 UTD, propojovací
sady kotel-zásobník bez trubek, 2 ks kolektorů Vitosol 100-F
SH1A (celková plocha 4,6 m2), příslušenství pro montáž,
plnicí armatury, Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem,
solární expanzní nádoby (40 litrů), odlučovače vzduchu,
šroubení se svěracím kroužkem s odvzdušněním, připojovacího potrubí, plnicí armatury, teplonosné kapaliny (25 litrů),
regulace Vitosolic 100, bivalentního zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W (objem 300 litrů), bílá barva
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu)
s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005184)

5 610,–

Během trvání akce:


Celková cena za zařízení

134 790,–

Sestava Vitodens 100-W s Vitosol 100-F (Obj. č. WB1B343)
včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005184


Akce Viessmann

- 29 190,–

105 600,–
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VITODENS 222-W
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Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 222-W
přináší maximální komfort teplé vody. Konstrukční prvky
spalovací techniky využívá z kotle Vitodens 200-W, a tak
i zde najdeme teplosměnou plochu Inox-Radial, cylindrický
sálavý hořák MatriX a regulaci spalování Lambda Pro Control.
Navíc je v tomto kotli integrovaný nabíjecí zásobníkový
ohřívač z ušlechtilé nerezavějící oceli o objemu 46 litrů,
který díky své konstrukci přináší komfort zásobování teplou
vodou srovnatelný s klasickým zásobníkem o objemu až 150
litrů.
Novinkou u tohoto kotle je intuitivní regulace Vitotronic
s přehledným ovladáním a nastavovaním v českém jazyce.
A to vše při kompaktních rozměrech, které umožňují
nainstalovat kotel do skříní, výklenků nebo do stísněných
prostorů.

Popis

Cena Kč
bez DPH

Vitodens 222-W, 19 kW (Obj. č. WS2B001) včetně:
regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu

62 470,–

Vitodens 222-W, 26 kW (Obj. č. WS2B002) včetně:
regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu

64 300,–

Vitodens 222-W, 35 kW (Obj. č. WS2B003) včetně:
regulace Vitotronic 100 pro provoz na konstatní teplotu

66 300,–

Vitodens 222-W, 19 kW (Obj. č. WS2B007) včetně:
regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz

68 580,–

Vitodens 222-W, 26 kW (Obj. č. WS2B008) včetně:
regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz

70 410,–

Vitodens 222-W, 35 kW (Obj. č. WS2B009) včetně:
regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz

72 410,–
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VITODENS 242-F
VITOSOL 200-F
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Zásadním trendem v topné technice je používání kompaktních zařízení. A to zejména proto, že při instalaci mají velmi
nízké nároky na využitý prostor s dodržením zásady atraktivního reprezentativního designu.
Taková je i řada kompaktních topných centrál Vitodens 242-F,
u kterých je samozřejmostí teplosměnná plocha Inox-Radial,
cylindrický sálavý hořák MatriX a regulace spalování Lamba
Pro Control. Komfort TV Vám zajistí integrovaný 170litrový
solární zásobník, který Vám umožní dále snížit náklady na
ohřev TV.

Popis

Cena Kč
bez DPH

Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW a Vitosol 200-F SV2A
124 070,–
(Obj. č. FB2B007), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-F
2
SV2A, 2,3 m , dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro
ekvitermní provoz, připojovací sady, sady jímky, solárního
pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární
vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem
s odvzdušněním, připojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače
vzduchu s automatickým odvzdušněním
Vitodens 242-F, 6,5 až 26,0 kW a Vitosol 200-F SV2A
(Obj. č. FB2B008), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-F
SV2A, 2,3 m2, dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro
ekvitermní provoz, připojovací sady, sady jímky, solárního
pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro solární
vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem
s odvzdušněním, připojovacího vedení, teplonosné
kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů),
odlučovače vzduchu s automatickým odvzdušněním
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu)
s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005183)

124 510,–

3 490,–

Během trvání akce:


Celková cena za zařízení

137 450,–

Sestava Vitodens 242-F s Vitosol 200-F (Obj. č. FB2B007)
včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005183


Akce Viessmann

- 9 890,–

127 560,–
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VITODENS 242-F
VITOSOL 200-T
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Pro ty, kteří chtějí využívat efektivně solární záření
i během přechodných období jsme připravili balíkové
sestavy kompaktních topných centrál 242-F s plně
průtočnými vakuovými trubicovými kolektory Vitosol 200-T
s plochou 2 m2. Ty díky vysoké hodnotě vákua
mimořádně efektivně zabraňují tepelným ztrátám
kolektorů, mají velmi zajímavý design a navíc umožňují
pootočením trubic korekci vůči sklonu nebo azimutu
střechy.

Popis

Cena Kč
bez DPH

142 970,–
Vitodens 242-F, 4,8 až 19,0 kW a Vitosol 200-T SD2A
(Obj. č. FB2B009), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-T
SD2A, 2,0 m2, dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro
ekvitermní provoz, připojovací sady, sady ponorných jímek,
solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu pro
solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním, připojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů), odlučovače vzduchu s automatickým odvzdušněním
Vitodens 242-F, 6,5 až 26,0 kW a Vitosol 200-T SD2A
145 520,–
(Obj. č. FB2B010), včetně: 1 ks kolektoru Vitosol 200-T
SD2A, 2,0 m2, dálkového ovládání Vitotrol 200-A pro
ekvitermní provoz, připojovací sady, sady ponorných
jímek, solárního pojistného ventilu, vyrovnávacího ventilu
pro solární vedení, sběrné nádoby, šroubení se svěrným
kroužkem s odvzdušněním, připojovacího vedení, teplonosné kapaliny (25 litrů), solární expanzní nádoby (18 litrů),
odlučovače vzduchu s automatickým odvzdušněním
Upevňovací sada pro šikmé střechy (montáž na střechu)
s krytinou z vlnových tašek (Obj. č. Z005183)

3 490,–

Během trvání akce:


Celková cena za zařízení

163 080,–

Sestava Vitodens 242-F s Vitosol 200-F (Obj. č. FB2B009)
včetně upevňovací sady pro šikmou střechu Z005183


Akce Viessmann

- 16 620,–

146 460,–
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