
CZECH TERMOCAST COMBI PACK

tel.: 581 110 385, mobil: 608 705 284 E-mail: prokop@mepcomp.com

voda topení plyn servis

KOMBINOVANÉ KOTLE za příznivou cenu

Kotle s emisní třídou 3 lze provozovat i po roce 2022.

VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR

Všechny kotle mají 3 emisní třídu dle EN 303-5.

ANADIG - Stanislav Prokop, Hlásnice 19, 785 01 Šternberk Výhradní distributor pro ČR

Kombi Pack S - pelet je univerzální kotel. Litinové těleso je z šedé litiny třídy EN-GJL 200, je vyrobené pomocí flexibilní 
technologie odlévání. Výsledkem je kotel Czech termocast, který je odolnejší vůči korozi, která vzniká při nižší teplotě vody 
na zpátečce, při nižší teplotě spalin nebo vysokým obsahem vody v palivu. Díky unikátnímu a patentovanému  systému 
cirkulace spalin dosahuje na rozdíl od jiných kotlů vyšší účinnost a výkonnost jako u podobných výrobků na trhu. S tím jsou 
spojené nižší emise a nižší teplota spalin. Všechny tyto přednosti přispívají k úspoře paliva. Vysoce kvalitní litina umožňuje 
použít jako palivo koks, hnědé uhlí, černé uhlí, dřevo a pelety. Ovládání sekundárního a primárního vzduchu zajišťuje 
komfortní vytápění i při spalování hnědého nebo černého uhlí. Teplota vody je ovládaná termostatickým regulátorem, který 
reguluje přístup kyslíku do spalovací komory. Teplotu vody je možné sledovat teploměrem v plášti. Kotel je možné napojit 
na otevřené i uzavřené vytápěcí systémy s možností instalace ochlazovací smyčky. V obou předních dveřích je speciální 
20 mm silná izolace odlitá z odolného keramického vlákna pro minimalizaci tepelných ztrát.

Účinnost kotle: uhlí 70% • dřevo 70% • pelety 90%
Czech Termocast

COMBI PACK S - pelet Výkon dřevo/uhlí/pelety
Max. rozměr kotle

bez zásobníku (š/v/hl)
Doporučné MOC bez DPH (s DPH)

(bez zásobníku)

3 články

4 články

5 článků

6 článků

15/17/16 kW

23/27/25 kW

30/34/32 kW

36/41/40 kW

505x1060x525 mm

505x1060x625 mm

505x1060x725 mm

505x1060x825 mm

44 538 Kč (53 892 Kč)

46 077 Kč (55 753 Kč)

48 636 Kč (58 547 Kč)

53 196 Kč (64 368 Kč)

Chladící smyčka není součástí dodávky kotle. Musí se doobjednávat samostatně.  Kotle s větším výkonem na vyžádání

Instalovaný hořák
značky B Max

Czech termocast Combi Pack S - pelet je kombinovaný litinový kotel, který má úplně nový design.
Je vhodný na ekonomické a ekologické vytápění domů a menších provozů.

Cena zásobníku bez DPH (s DPH)

195 l (š/v/hl: 500 x 950 x 750 mm) 

 3 550 Kč (4 295 Kč)

350 l (š/v/hl: 600 x 950 x 960 mm)

4 450 Kč (5 385 Kč)
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