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PLYN - VODO - TOPO - REVIZE

Montáž
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Servis plynových spotřebičů

Jsme regionální partner značek WOLF, ENBRA, IMMERGAS

Akce platí pro zákaníky do 50km od sídla firmy
Montáž kondenzačního kotle vybraných značek zdarma
* 5 LET ZÁRUKA. Akční sleva na kotle při montáži.
Kompletní realizace od A-Z Demontáž původního plynového kotle , dopojení
nového plynového kotle včetně odkouření, vložkování komínu, vypsání všech
potřebných revizí –(spalinové cesty , výchozí revize plynu F,G ), uvedení do
provozu, záruční i pozáruční servis.
STARÁME SE O VÁS OD ZAČÁTKU AŽ DO KONCE JIŽ OD ROKU 1994.
Vypracování cenové kalkulace ZDARMA.
Při vyměněné stávající kotle úspora nákladů 20-30% na vytápění podle typu
původního kotle. Při roční spotřebě 40tis za plyn úspora při 20% = 8 tis. za rok.
Za deset let 80 tis.
Pro laiky:
stávajícím kotlem vypouštíte do komína teplotu 105-170 C - u kondenzačního
kotle 32 - 80C rozdíl teploty jde do vašeho topného systému. Při zateplených
domech již nepotřebujete tak velký minimální výkon kotle jaký máte dnes
doma. Máte-li doma kotel s plamínkem tak dotujeme plynárny další částkou
2200-3000Kř za rok aniž by jste zatopili. Není pravdou , že kondenzační kotel
není vhodný pro radiátory a neumí ohřívat teplou vodu.Kotel je plnohodnotnou
náhradou za stávající kotle, u kterých byla v loňském roce ukončena výroba
a dovoz do EU.
*(demontáž - odpojení stávajícího kotle , montáž nového kondenzačního kotle pro dané výrobce viz
značky v letáku. Akce se nevztahuje se na kotle koupené na internetu, nebo dodané zákazníkem. )
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Naše další služby pro Vás:
• opravy – montáže VODO- TOPO- PLYN
• kotlíkové dotace Olomouckého kraje - vypracování pro podání žádostí a realizace
• plynové kotle, kotle na uhlí a biomasu
• kominické služby - vložkování , kontroly , číštění
• další naše služby pro Vás najdete a našem webu

Na všechny kotle záruka 5 let!
Kotel: Bluehelix tech 25A
Kotel osazen patentovaným nerezovým výměníkem, vyrobeným z nerezové oceli AISI 316 Ti,
nerezový premixový hořák, modely A jsou připraveny pro ohřev TV v externím zásobníku pomocí
přepínání trojcestného ventilu s krokovým motorem na výstupu ÚT z kotle, 3-hvězdičkový komfort
přípravy TV dle EN13203 (model C) elegantní design a kompaktní rozměry, integrovaná ekvitermní
regulace s připojeným čidlem venkovní teploty.
Kotel: FGB-28
Do „vlčí smečky“ nástěnných kondenzačních kotlů ﬁrmy Wolf přibyly dva nové, Wolf FGB 28 a Wolf FGB
35 pro vytápění i v provedení s průtokovým ohřevem vody, na zemní plyn nebo na LPG. Je to ideální
volba, pokud je třeba vyměnit stávající zařízení, bez problémů je napojíte na existující rozvody, regulaci
či solární zařízení. Kotle FGB se vyznačují malými rozměry i hmotností, uvnitř však obsahují naprosto
vše, co od kondenzačního kotle v dnešní době očekáváme. Malé rozměry, nízká hmotnost a velmi tichý
provoz, zabudovaná ekvitermní regulace s podsvíceným displejem, široký rozsah modulace (1 : 6), stálý
dostatek teplé vody, průtok vody v rozsahu až 16 l/min., oběhové modulační čerpadlo s vysokým
výkonem a účinností, vysoká úroveň standardní výbavy, energetická třída A, kompatibilní s veškerým
příslušenstvím WOLF (regulace, spalinový systém, připojovací příslušenství, solární systém), připojitelnost na existující regulaci (při výměně)
Kotel: VICTRIX 20 X TT 2 ErP
Nástěnný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelném výkonu 3,0 - 20,5 kW určený k
vytápění s možností ohřevu TUV v nepřímotopném stacionárním zásobníku. Kotel je vybaven modulovaným, energeticky úsporným čerpadlem. Po dopojení venkovní sondy (3.014083, volitelné příslušenství)
je ekvitermní regulace v základní výbavě kolte. Elektronická výbava kotle dovoluje připojit řídící
jednotky ARC Uni nebo CARV2, které umožňují monitorování kotle, dálkové ovládání a regulaci v
závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Možnost připojit nepřímotopný zásobník TUV trojcestný ventil v základní výbavě
Kotel: ENBRA CD
Technická speciﬁkace a výhody: Třída energetické účinnosti „A“, model CD osazen trojcestným
ventilem pro přípravu TV v externím zásobníku, patentovaný celonerezový výměník, široký rozsah
modulace 1:9, možnost ovládání on/oﬀ, OpenTherm nebo 0–10 V plně nastavitelné výkony do ÚT
a TV, modulační čerpadlo.

Další výrobky a kotle daných značek Vám nabídneme za akční ceny dle Vaší speciﬁkace.
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