OFERTA LATO 2008 *

* Oferta ważna od 1.05.2008 r.

Energie odnawialne są jednoznaczny
mi faworytami w wyścigu do popra
wy klimatu. Wykorzystanie energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
redukuje emisję CO2. Z rosnącymi
cenami energii na atrakcyjności
zyskują energie odnawialne. Nowa
oferta firmy Viessmann to odpowiedź
na zapotrzebowanie rynku.

Solarny Fundusz inwestycyjny
Jedyny taki mechanizm finansowy
gwarantujący każdego roku zyski

Wychodząc naprzeciw potrzebom klien
tów i firm współpracujących zachęca
my do korzystania z internetowego
systemu zamówień przez platformę
komunikacyjną dostępną na naszych
stronach internetowych.

Kompletna oferta firmy Viessmann to:
 gotowe zestawy pakietowe
w atrakcyjnych cenach, umożliwia
jące szybkie i łatwe dopasowanie
oferty do indywidualnych potrzeb
Klientów,
 możliwość łatwego doboru wypo
sażenia dodatkowego,
2
 4 – godzinne doradztwo
techniczno-serwisowe – infolinia
0801/  0801 24; 032/  22  20  370.
O szczegóły dotyczące nowej oferty
prosimy pytać naszych autoryzowa
nych Partnerów Handlowych, których
pełna lista znajduje się na stronie
internetowej www.viessmann.pl
oraz na nowej platformie interneto
wej www.kotly.pl

VITODENS 100-E
VITODENS 200-W, 222-W
VITODENS 333-F
Kondensacyjne kotły gazowe

ść
Nowo

ść
Nowo

Kocioł dwufunkcyjny Vitodens 100-E,
do wbudowania w ścianę z zamkniętą
komorą spalania (8,0 – 24,2 kW) z:
n modulowanym palnikiem cylindrycz
nym ze stali szlachetnej
n regulatorem sterowanym temperaturą
pomieszczenia lub pogodowo
n pompą obiegu grzewczego z zaworem
3-drogowym
n zestawem przyłączeniowym

Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W,
typ WB2B (4,8 – 19 kW) z:
n cyfrowym regulatorem pogodowym
Vitotronic 200
n zestawem przyłączeniowym kotła
(krzyżak z armaturą)
n podgrzewaczem. c.w.u. 120 l.
(okrągłym)
n bazowym zestawem kominowym
w szacht ∅ 60/100 mm

PLN netto
(7 296,– brutto, w tym 22% VAT)

PLN netto
(13 110,– brutto, w tym 22% VAT)

5 980

10 746

Kocioł dwufunkcyjny Vitodens 222-W,
(4,8 – 19 kW) z:
n zintegrowanym zasobnikiem c.w.u.
o pojemności 46 litrów
n modulowanym palnikiem cylindrycz
nym ze stali szlachetnej
n regulatorem sterowanym temperaturą
pomieszczenia lub pogodowo
n pompą obiegu grzewczego z zaworem
3-drogowym

Stojący kocioł Vitodens 333- typ WR3C
(5,2–26 kW) ze zintegrowanym podgrze
waczem c.w.u. o pojemności 130 l. z:
n regulatorem stałotemp. Vitotronic 100
n modulowanym palnikiem MatriX
z układem Lambda Pro Control
n naczyniem wzbiorczym (12 litrów)
n pompą obiegu grzewczego
n zaworami upustowym i bezpieczeństwa
n złączką przyłączeniową kotła

PLN netto
(11 329,– brutto, w tym 22% VAT)

PLN netto
(17 034,– brutto, w tym 22% VAT)

9 286

13 962

VITOSOL 100-F
VITOSOL 200-T

Zestawy z kolektorami słonecznymi

Kompletny system solarny Vitosol 100-F
(powierzchnia absorbera 2×2,3 m2 ) z:
n podgrzewaczem biwalentnym c.w.u.
Vitocell 100-B, pojemność 300 litrów
n regulatorem solarnym Vitosolic 100
n kompletną stacją pompową
Solar–Divicon
n przewodami przyłączeniowymi
n naczyniem wzbiorczym (25 litrów)
n zestawem tulei zanurzeniowych
ść
Nowo

8 990

PLN netto
(10 968,– brutto, w tym 22% VAT)

Kompletny system solarny Vitosol 200-T
(powierzchnia absorbera 1×3 m2 ) z:
n podgrzewaczem biwalentnym c.w.u.
Vitocell 100-B, pojemność 300 litrów
n regulatorem solarnym Vitosolic 100
n kompletną stacją pompową
Solar–Divicon
n zestawem przyłączeniowym
n naczyniem wzbiorczym (40 litrów)
n zestawem tulei zanurzeniowych
ść
Nowo

Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W
typ WB2B (8,8 – 35 kW) w zestawie z:
n kompletnym systemem solarnym
z dwoma kolektorami Vitosol 100-F
n biwalentnym podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W o pojemn. 300 litrów
z zestawem przyłączeniowym
n cyfrowym regulatorem pogodowym
Vitotronic 200
n kompl. zestawem przyłączeniowym
ść
Nowo

19 110

PLN netto
(23 314,– brutto, w tym 22% VAT)

18 558

PLN netto
(22 641,– brutto, w tym 22% VAT)
Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 200-W
typ WB2B (4,8 – 19 kW) w zestawie z:
n kompletnym systemem solarnym
z dwoma kolektorami Vitosol 200-T
n biwalentnym podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W o pojemn. 300 litrów
z zestawem przyłączeniowym
n cyfrowym regulatorem pogodowym
Vitotronic 200
n kompl. zestawem przyłączeniowym

ść
Nowo

27 423

PLN netto
(33 456,– brutto, w tym 22% VAT)

VITOCAL 200-G
VITOCAL 222-G/242-G
VITOCAL 300-A
Pompy ciepła

24 263

PLN netto
(29 601,– brutto, w tym 22% VAT)

Pompa ciepła Vitocal 300-A, powietrze/woda (3-9 kW, modulowana) z:
n regulatorem pogodowym WPR z
czujnikiem temperatury zewnętrznej
do montażu naściennego
n wbudowaną pompą obiegu grzew
czego oraz grupą bezpieczeństwa
n możliwością wbudowania elektrycz
nego podgrzewacza wody grzewczej
n funkcją podgrzew. wody w basenie
ść
Nowo

Kompaktowa centrala grzewcza
Vitocal 222-G – pompa ciepła
solanka/woda (6,5 kW) z:
n wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 250 l.
n wbudowaną pompą obiegową dla
układu solankowego i grzewczego
n wspomaganiem poprzez wbudowany
podgrzewacz przepływowy 6 kW
n funkcją chłodzenia „natural cooling”
n regulatorem pogodowym CD 70
ść
Nowo

24 034

PLN netto
(29 321,– brutto, w tym 22% VAT)

Zmiany techniczne zastrzeżone
P110 06 PL 07/2008

39 950

PLN netto
(48 739,– brutto, w tym 22% VAT)
Kompaktowa centrala grzewcza
Vitocal 242-G – pompa ciepła solanka/woda z możliwością współpracy
z kolektorami słonecznymi (6,5 kW) z:
n wbudowanym zbiornikiem c.w.u. 250 l.
n zintegrowanym przyłączami instala
cji solarnej, pompą obiegu solarne
go i regulatorem solarnym
n funkcją chłodzenia „natural cooling”
n regulatorem pogodowym CD 70

ść
Nowo

27 253

PLN netto
(33 249,– brutto, w tym 22% VAT)

Infolinia serwisowa:
tel. 0801/ 0801 24; 032/ 22 20 370

Pompa ciepła Vitocal 200-G, typ BWP
– solanka/woda (9,6 kW) z:
n regulatorem pogodowym CD 70
z czujnikiem temp. zewnętrznej
n wbudowaną pompą obiegu pierwot
nego, grzewczego, solankowego
oraz zaworem bezpieczeństwa
n możliwością wbudowania elektrycz
nego podgrzewacza wody grzewczej
n funkcją chłodzenia „natural cooling”

