
vybrané 
zostavy

za zvýhodnenú

cenu2 099 €

Prečo Vaillant?

Pretože myslí dopredu.
 vykurovacia technika   solárne systémy   tepelné čerpadlá

Kompaktné riešenia pre všetkých 
Už od roku 1874 posúvame technológie v oblasti kúrenia dopredu. Aby mal náš zákazník
z vyspelých technológií pôžitok, špičkovú kvalitu spájame vždy s premysleným dizajnom.
Vďaka variabilite našich systémov je možné kotol a zásobník zladiť harmonicky s interiérom.

Užite si jednoduchosť našich riešení v akciovej ponuke variabilných zostáv 
závesných kondenzačných kotlov, zásobníkov teplej vody a ekvitermického 
regulátora. Vybrané zostavy dostanete za zvýhodnenú cenu 2 099 EUR s DPH.

Akciová cena platí do 31. 12. 2012.
Viac informácií získate na www.vaillant.sk alebo na zákazníckej linke 0850 211 711

www.vaillant.sk

Prinášame komplexné a elegantné riešenia



Váš Vaillant predajca:

TV - teplá voda

Základná charakteristika
. Vstavaná ekvitermická regulácia s indikáciou 
 energetickej bilancie
. Systémové obehové čerpadlo
. Elektrická prípojka na čerpadlo podzemnej vody
. 3-cestný prepíncí ventil na teplú vodu
. Pružné tlakové hadice
. Prídavné elektrické vykurovanie 6 kW
. Systém PRO E
. Snímače vonkajšej teploty, akumulačnej nádrže, 
 prívodnej teploty a zásobníka teplej vody

Variabilné zostavy kotla ecoTEC plus VU

Zostava kondenzačného kotla ecoTEC plus VU a závesného zásobníka 
teplej vody s objemom 75 l

Zostava kondenzačného kotla ecoTEC plus VU a stacionárneho zásobníka 
teplej vody s objemom 120 l alebo 150 l

Zostava kondenzačného kotla ecoTEC plus VUW s prietokovým ohrevom 
teplej vody a zásobníka actoSTOR s vrstveným ukladaním teplej vody

 možnosť kombinácie so všetkými typmi kondenzačných kotlov ecoTEC plus VU

 variabilita montáže zásobníka, vpravo, vľavo alebo pod kotlom

 zhodné farebné a dizajnové prevedenie kotla a zásobníka

 zostava vhodná do rodinných domov a bytových jednotiek

 malá inštalačná plocha zostavy, vhodná do kúpeľne, výklenkov a zádverí

 zvýhodnená cena 2 099 EUR s DPH vrátane ekvitermického regulátora 

 calorMATIC 470*

 možnosť kombinácie so všetkými typmi kondenzačných kotlov ecoTEC plus VU

 zásobníky s vysokou kapacitou teplej vody

 jednoduché prepojenie s kotlami Vaillant

 zostava vhodná aj do viac generačných rodinných domov

 inštalácia vhodná do technických miestností a pivníc

 zvýhodnená cena 2 099 EUR s DPH vrátane ekvitermického regulátora  

 calorMATIC 470*

 zásobník je umiestnený za kotlom

 možnosť dodatočnej montáže ku kotlu

 zostava vhodná do rodinných domov a bytových jednotiek

 minimálna inštalačná plocha, vysoký komfort prípravy teplej vody

 inštalácia vhodná do kúpeľní, zádverí a výklenkov

 zvýhodnená cena 2 199 EUR s DPH vrátane ekvitermického regulátora 

 calorMATIC 470 a prepojovacieho príslušenstva
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* zostavy kotla ecoTEC plus VU 376/3-5 dostanete 
 za zvýhodnenú cenu 2 199 EUR s DPH 

* zostavy kotla ecoTEC plus VU 376/3-5 dostanete 
 za zvýhodnenú cenu 2 199 EUR s DPH


