VITOSOL 100-F
Využijte bezplatnou energii slunce
Moderní úsporné vytápění – to je
více než jen úsporný kotel. Pouze
s uceleným systémem lze překročit
technická omezení. A tak jsme pro
ty, kteří se rozhodují rychle a chtějí
úsporné ekologické vytápění využívající i obnovitelné zdroje energie,
připravili do 12. prosince 2010
mimořádně atraktivní akci na námi
doporučované řešení – kondenzační
kotel se solární podporou.
Tento mimořádně zvýhodněný balík
v sobě kombinuje kondenzační plynový
kotel Viessmann Vitodens 100-W
s plochými solárními kolektory
Vitosol 100-F.
Chcete-li využít Vašeho stávajícího
tepelného zdroje, použijte zvýhodněný balík pouze se solárním systém.
Navíc máte možnost získat státní
dotaci ve výši 55 000,– Kč z programu
SFŽP – Zelená úsporám.

Optimálně sladěná systémová technika Viessmann
Popis

Cena Kč

Popis

Cena Kč
bez DPH

bez DPH
Solární systém s kolektory
Vitosol 100-F včetně:
2 kolektorů Vitosol (typ SV1A), plocha
absorbéru 4,6 m2, plnící armatury,
čerpací stanice Solar-Divicon
s oběhovým čerpadlem typu PS10,
solární expanzní nádoby (25 litrů),
odlučovače vzduchu, šroubení se
svěrným kroužkem s odvzdušněním,
připojovacích trubek, teplonosného
média (25 litrů), regulace Vitosolic
100, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W resp. Vitocell 100-B
(typ CVB, bílý resp. stříbrný bivalentní zásobníkový ohřívač vody
o objemu 300 litrů).

Sestava kondenzačního kotle
Vitodens 100-W, 8 až 26 kW se solárním systémem Vitosol 100-F včetně:
připojovacích armatur, regulace na
konstantní teplotu, prostorového
termostatu Vitotrol 100 UTDB,
bivalentního zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, objem 300 litrů,
propojovací sady kotel-zásobník bez
trubek, 2 ks kolektorů Vitosol (typ
SV1A) – celková plocha 4,6 m2, plnící
armatury, Solar-Divicon s oběhovým
čerpadlem, solární expanzní nádoby
(25 litrů), odlučovače vzduchu,
šroubení se svěrným kroužkem
s odvzdušněním, připojovacích trubek, teplonosného média (25 litrů),
regulace Vitosolic 100.
Obj. č. WB1B397 *)

Obj. č. SK02016 *) resp. SK02015 *)

Původní cena celkem

129 180,–

Původní cena celkem

Akční cena

99 990,–

Akční cena

Platnost akce do 12. prosince 2010
*) Upevňovací sadu pro kolektory je nutno objednat zvlášť viz ceník Viessmann.

76 340,–

64 990,–

Spolupráce s RWE 2010

VITODENS 100-W
– plynový kondenzační kotel

35 000,– Kč*
Nástěnný plynový kondenzační kombinovaný kotel Vitodens 100-W, typ WB1B, 9 až 26 kW včetně:
– prostorového termostatu Vitotrol 100, typ UTDB,
– snímače venkovní teploty pro ekvitermní provoz.

VYKI TOOLS GROUP s.r.o., Purkyňova 1317/22, Nový Jičín, mob.: 777 869 667, tel.: 556 756 062, info@vyki.cz, www.vyki.cz
• projekční podpora – návrh, kalkulace, návratnost investice • vyřízení státních dotací • montáž a servis zvoleného zařízení
*) Uvedené ceny jsou bez DPH
Platnost akční nabídky do 31.12. 2010.

