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Proč byste se měli rozhodnout pro řešení ve formě sestavy?
1. Záruka kompatibility - Wolf Česká republika garantuje kompatibilitu všech prvků v sestavě. Jednotlivé produkty jsou vzájemně
sladěné a správně dimenzované pro konkrétní řešení. Tím je zabezpečena bezproblémová instalace a provoz systému.
2. Záruka kompletnosti - sestava od Wolfa je kompletní a obsahuje veškeré základní příslušenství, bez kterého nemůže systém
správně fungovat.
3. Záruka dobré ceny - ceny sestav jsou zvýhodněné oproti ceníkovým cenám a současně jsou přehledné a kompletní. Zákazník
se tak nemusí obávat případných dodatečných překvapení.
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WolfAkademie: nová úroveň vzdělávání ve vytápění,
větrání a klimatizaci
Celoživotní vzdělávání se v oblasti vytápění, větrání a klimatizace je dnes nezbytností. Zvyšuje se nejen složitost produktů
a systémů, ale i náročnost investorů a koncových spotřebitelů. Kromě instalace dnes investor očekává také poradenství
a „vyladění“ systému tak, aby přinesl maximální úsporu provozních nákladů a požadovanou tepelnou pohodu a komfort.
Společnost Wolf přináší produkty, které tyto požadavky komplexně naplní a rovněž poskytuje partnerům potřebné znalosti
a vědomosti pro instalaci a správné nastavení systému.

Úkolem WolfAkademie je přinášet profesionálním partnerům společnosti Wolf komplexní teoretické
vědomosti o principu a technice Wolf stejně jako praktické zkušenosti s jednotlivými produkty
a systémy, které společnost Wolf nabízí. V průběhu seminářů můžete pracovat s nejmodernějšími
zařízeními Wolf v plném provozu a jednotlivé úkony konzultujete přímo s lektorem.
Partneři, kteří absolvují odborné semináře, získají certifikát o jejich absolvování. Certifikát je potvrzením, že uvedený partner získal
veškeré potřebné vědomosti a znalosti pro práci s technikou Wolf nebo gabotherm®.
Aktuální nabídka odborných seminářů WolfAkademie je zaměřená především na odborné montážní firmy a na základní produktové
rady. V nabídce lze volit semináře:
- kondenzační technika Wolf do 24 kW
- kondenzační technika Wolf od 35 do 100 kW
- kondenzační technika Wolf nad 100 kW
- solární systémy Wolf
- komfortní větrání bytových prostorů CWL
- tepelná čerpadla Wolf
- regulační systém WRS
- nízkoteplotní sálavé systémy vytápění gabotherm®
WolfAkademie bude postupně rozšiřovat nabídku odborných seminářů tak, aby reagovala na aktuální potřeby všech
partnerů společnosti Wolf. Výhodou je rovněž možnost organizování seminářů na míru dle požadavků montážní firmy
či projektanta.
Všechny odborné semináře WolfAkademie se konají v Technologickém centru úspory energií Wolf, které je jedním
z nejmodernějších školicích center v zemi.

Technologické centrum úspory energií Wolf představuje na uceleném prostoru úsporné systémy vytápění, větrání a klimatizace. Seznamte se s produkty značky Wolf
a gabotherm®, které jsou zkombinované do kompaktních systémů tak, aby přinášely maximální úsporu energií při zabezpečení vysokého komfortu a tepelné pohody.
Na vlastní oči můžete vidět flexibilitu, kterou vám naše produkty poskytují.

Neváhejte a přihlaste se, účast na seminářích je bezplatná.
Více informací získáte na www.wolfcr.cz (sekce WolfAkademie).
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Sestavy kondenzačních kotlů CGB
pro vytápění

Obj. č.

KOT11

Obj. č.

KOT11A
CGB–11 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 335)

CGB–11 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 038)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

36 000 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-3 300 Kč

-3 290 Kč

Obj. č.

40 990 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

KOT20

Obj. č.

KOT20A
CGB–20 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 336)

CGB–20 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 496)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

36 000 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-3 300 Kč

-3 290 Kč

Obj. č.

40 990 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

KOT24

Obj. č.

KOT24A
CGB–24 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 337)

CGB–24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 040)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

36 600 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-3 090 Kč

-3 100 Kč

oproti ceníkové ceně

41 590 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestavy zásobníků pitné vody
Sestava zásobníku pitné vody CSW–120
Obj. č.

ZAS120

CSW-120 (86 02 798)

+ připoj. sada pro CSW-120, instalace nad omítkou (86 02 714), 1 sada

19 200 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-940 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava zásobníku pitné vody SE–2 200
Obj. č.

ZAS200

SE-2 200 l (89 03 847)

+ připojovací sada pro samostatný ohřívač vody (86 02 715), 1 sada

25 800 Kč
Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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VÝHODNĚJŠÍ

-2 050 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava solárního zásobníku SEM–2 300
Obj. č.

ZAS300S

SEM-2 300 l (24 83 737)

+ připojovací sada pro samostatný ohřívač vody (86 02 715), 1 sada
VÝHODNĚJŠÍ

-1 850 Kč

oproti ceníkové ceně

33 700 Kč

Kombinační tabulka pro sestavy kondenzačních kotlů CGB
pro vytápění a ohřev pitné vody
Zvolte si požadovaný výkon kotle, požadovaný typ zásobníku, v místě překřížení získáte výslednou cenu pro danou
kombinaci v závislosti na typu kotlového čerpadla.
Sestava zásobníku
pitné vody CSW–120

Sestava pro vytápění
s kondenzačním
kotlem CGB-11

Obj. č. KOT11

Obj. č. KOT11

(s 3-stupňovým čerpadlem)

(s 3-stupňovým čerpadlem)

(s 3-stupňovým čerpadlem)

Obj. č. ZAS120

Obj. č. ZAS200

Obj. č. ZAS300S

61 800 Kč

69 700 Kč

Obj. č. KOT11A

Obj. č. KOT11A

(s úsporným čerpadlem)

(s úsporným čerpadlem)

(s úsporným čerpadlem)

Obj. č. ZAS120

Obj. č. ZAS200

Obj. č. ZAS300S

60 190 Kč

66 790 Kč

Obj. č. KOT11A

74 690 Kč

Obj. č. KOT20

Obj. č. KOT20

(s 3-stupňovým čerpadlem)

(s 3-stupňovým čerpadlem)

(s 3-stupňovým čerpadlem)

Obj. č. ZAS120

Obj. č. ZAS200

Obj. č. ZAS300S

55 200 Kč

61 800 Kč

Obj. č. KOT20

69 700 Kč

Obj. č. KOT20A

Obj. č. KOT20A

Obj. č. KOT20A

(s úsporným čerpadlem)

(s úsporným čerpadlem)

(s úsporným čerpadlem)

Obj. č. ZAS120

Obj. č. ZAS200

Obj. č. ZAS300S

60 190 Kč
Sestava pro vytápění
s kondenzačním
kotlem CGB-24

Sestava solárního zásobníku
pitné vody SEM-2 300

Obj. č. KOT11

55 200 Kč

Sestava pro vytápění
s kondenzačním
kotlem CGB-20

Sestava zásobníku
pitné vody SE-2 200

66 790 Kč

74 690 Kč

Obj. č. KOT24

Obj. č. KOT24

Obj. č. KOT24

(s 3-stupňovým čerpadlem)

(s 3-stupňovým čerpadlem)

(s 3-stupňovým čerpadlem)

Obj. č. ZAS120

Obj. č. ZAS200

Obj. č. ZAS300S

55 800 Kč

62 400 Kč

70 300 Kč

Obj. č. KOT24A

Obj. č. KOT24A

Obj. č. KOT24A

(s úsporným čerpadlem)

(s úsporným čerpadlem)

(s úsporným čerpadlem)

Obj. č. ZAS120

Obj. č. ZAS200

Obj. č. ZAS300S

60 790 Kč

67 390 Kč

75 290 Kč

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Sestavy nástěnných kondenzačních centrál CGW
se zabudovaným vrstveným zásobníkem pitné vody

Obj. č.

KOTW11A
CGW-11/100 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 505)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363),
1 ks
+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ připojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

65 300 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-3 980 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

KOTW20

Obj. č.

KOTW20A
CGW-20/120 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 339)

CGW-20/120 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 735)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ připojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

59 200 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-4 080 Kč

-4 290 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

KOTW24

Obj. č.

CGW-24/140 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 736)

64 990 Kč

oproti ceníkové ceně

KOTW24A
CGW-24/140 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 341)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ připojovací sada CGW pro instalaci nad omítkou (86 10 476), 1 sada

60 400 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-3 880 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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VÝHODNĚJŠÍ

-4 390 Kč

oproti ceníkové ceně

65 890 Kč

Sestavy stacionárních kondenzačních centrál CGS
se zabudovaným vrstveným zásobníkem pitné vody

Obj. č.

KOTS20

Obj. č.

KOTS20A
CGS-20/160 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 338)

CGS-20/160 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 498)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ připojovací sada CGS malá (86 02 709), 1 sada

63 900 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-4 500 Kč

-4 590 Kč

Obj. č.

KOTS24

Obj. č.

CGS-24/200 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 734)

69 990 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

KOTS24A
CGS-24/200 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 340)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ připojovací sada CGS malá (86 02 709), 1 sada

65 200 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-4 790 Kč

oproti ceníkové ceně

VÝHODNĚJŠÍ

-4 600 Kč

70 890 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Sestavy kondenzačních kotlů CGB–K pro vytápění
s průtokovým ohřevem pitné vody

Obj. č.

KOTP20

Obj. č.

KOTP20A
CGB–K 20 s úsporným čerpadlem (86 13 342)

CGB–K 20 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 497)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
+ přípojky - teplé vody, studené vody s uzavíracím ventilem (20 71 677)

40 400 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-3 040 Kč

-2 950 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

KOTP24

Obj. č.

CGB–K 24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 041)

45 990 Kč

oproti ceníkové ceně

KOTP24A
CGB–K 24 s úsporným čerpadlem (86 13 343)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks
+ přípojky - teplé vody, studené vody s uzavíracím ventilem (20 71 677)

41 900 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-2 540 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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VÝHODNĚJŠÍ

-2 950 Kč

oproti ceníkové ceně

46 990 Kč

Vždy čerstvý vzduch i při zavřených oknech

Jednotka komfortního větrání CWL s rekuperací
využije až 95 % tepla z odváděného vzduchu
Komfortní větrání obytných prostor CWL umožňuje vysoké pohodlí v bydlení. Jednotky s výkonem 180m3/h, 300m3/h
a 400 m3/h jsou vhodné pro byty, rodinné domy či kanceláře.
Široká nabídka hadicového systému a připojovacího příslušenství završují variabilitu dodávaného systému.

Zdravé klima nejen pro alergiky – vždy čerstvý vzduch bez
potřeby otevírání oken,
žádná tvorba plísní na stěnách místností díky odvádění
vlhkosti,
odvádění pachů například z kuchyně, toalety,
noční ochlazování budovy prostřednictvím funkce letního
větrání (ochoz výměníku tepla u typů 300 a 400),
protiproudý výměník tepla - rekuperátor využije až 95 % tepla
z odváděného vzduchu,
dodatečné dohřívání přiváděného vzduchu není téměř
potřebné, což snižuje spotřebu energie,
díky úspornému motoru ventilátorů je energický zisk 10 až
15krát vyšší než vlastní spotřeba energie,
mimořádně tichý provoz,
snadná instalace, zařízení je kompletně připravené,
jednoduchý servis – kryty filtrů lze pohodlně vyjmout bez
potřeby nářadí,
také v plochém provedení v modelu CWL-F-Excellent, možnost
montáže svisle na stěnu, anebo jako podstropní jednotka.

9

Sestavy nekondenzačních kotlů CGG–2
pro vytápění
Obj. č.

KOTG18
CGG–2–18 s 3-stupňovým čerpadlem (86 13 004)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

32 800 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-2 480 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

KOTG24
CGG–2–24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 13 001)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 684), 1 sada
+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks

33 500 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-2 280 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava zásobníku pitné vody CSW–120
pro kotel CGG–2
Sestava zásobníku pitné vody CSW–120
Obj. č.

ZAS120G

CSW-120 (86 02 798)

+ připoj. sada pro CSW-120, instalace nad omítkou (86 02 714), 1 sada

19 200 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-870 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestavy nekondenzačních kotlů CGG–1K pro vytápění
s průtokovým ohřevem pitné vody
Obj. č.

KOTGP24
CGG–1K–24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 12 345)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 188), 1 sada
+ regulátor prostorové teploty ART (86 10 218), 1 ks

28 700 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-1 900 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

KOTGP28
CGG–1K–28 s 3-stupňovým čerpadlem (86 12 346)

+ připojovací sada pro instalaci nad omítkou (86 12 188), 1 sada
+ regulátor prostorové teploty ART (86 10 218), 1 ks

30 500 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-2 100 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Hydraulické sestavy
pro kotle Wolf
Hydraulická sestava 1
Obj. č.

HYDR1

Modul směšovače MM (89 05 380)

+ čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks
+ regulační skupina pro zapojení se vstřikováním (20 70 431), 1 ks
+ nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu (20 12 076), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ

-1 410 Kč

22 900 Kč

oproti ceníkové ceně

Hydraulická sestava 2
Obj. č.

HYDR2

Modul směšovače MM (89 05 380)

+ čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks
+ regulační skupina pro zapojení se vstřikováním (20 70 431), 1 ks
+ nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu (20 12 076), 2 ks
+ uzavírací skupina topného okruhu (20 70 432), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ

-1 880 Kč

29 200 Kč

oproti ceníkové ceně

Hydraulická sestava 3
Obj. č.

HYDR3

Kaskádový modul KM (89 06 332)

+ čerpadlová skupina topného okruhu (20 70 867) - úsporné čerpadlo, 1 ks
+ čerpadlová skupina topného okruhu se směšovačem a s úsporným
čerpadlem (20 70 869), 1 ks
+ nástěnný držák pro čerpadlovou skupinu (20 12 076), 2 ks
+ rozdělovač pro 2 čerpadlové skupiny (20 12 066)
+ spojovací potrubí k propojení rozdělovače s hydraulickým vyrovnávačem
(20 11 332)
+ hydraulický vyrovnávač do 4,5 m3/h (20 11 333)

VÝHODNĚJŠÍ

-3 690 Kč

47 900 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Vždy dostatek teplé vody a nejvyšší energetické zisky

Multifunkční zařízení ideální pro
solární podporu vytápění
BSP je jedinečné zařízení typu „všechno v jednom“ – komponenty příslušenství lze připojit přímo na plášť, čímž se šetří místo.
Možnost připojení různého zdroje energie (plynový kotel, tepelné čerpadlo, solární zařízení, dřevokotel, kotel na pelety,
elektrický ohřev).
Značný akumulační objem (800 l, 1000 l), vysoký výkon při přípravě teplé vody – trvalý odběr až 30 l/min, optimální využití
sluneční energie.

vrstvený akumulátor tepla pro přípravu teplé vody a podporu
vytápění v různých provedeních:
BSP - se solární vložkou a modulem přípravy teplé
vody
BSP-W - jako BSP, ale doplněný o přídavné hrdlo pro
připojení tepelného čerpadla
BSP-SL - se dvěma solárními vložkami a modulem
přípravy teplé vody
BSP-W-SL - jako BSP-SL, ale doplněný o přídavné
hrdlo pro připojení tepelného čerpadla,
objemy 800 l a 1000 l,
zabudovaný modul pro přípravu teplé vody s patentovaným
principem,
možnost připojení dvou směšovacích skupin i čerpadlové
solární skupiny přímo na plášť zásobníku,
možnosti doplnění modulu pro cirkulaci vody k rozšíření
přípravy teplé vody,
plocha solárního výměníku 2,5 m2 (800 l) a 3,0 m2 (1000 l),
regulátor solární skupiny integrován v izolaci čerpadlové
skupiny,
odnímatelná izolace z měkké (PU) pěny.
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Sestavy kondenzačního kotle CGB a solárního
ohřevu pitné vody s plochými kolektory CFK–1

Obj. č.

SKOMB11

Obj. č.

SKOMB11A
CGB–11 s úsporným čerpadlem (86 13 335)

CGB–11 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 038)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + připojovací sada pro instalaci nad omítkou
(86 12 684), 1 sada + připojovací sada pro samostatný ohřívač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks + připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřívač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ připojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

103 700 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-34 980 Kč

-34 180 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

SKOMB20

109 500 Kč

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

SKOMB20A
CGB–20 s úsporným čerpadlem (86 13 336)

CGB–20 s 3-stupňovým čerpadlem (86 10 496)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + připojovací sada pro instalaci nad omítkou
(86 12 684), 1 sada + připojovací sada pro samostatný ohřívač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks + připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřívač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ připojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

103 700 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

VÝHODNĚJŠÍ

-29 022 Kč

-34 980 Kč

Obj. č.

SKOMB24

Obj. č.

CGB–24 s 3-stupňovým čerpadlem (86 11 040)

109 500 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

SKOMB24A
CGB–24 s úsporným kotlovým čerpadlem (86 13 337)

+ ovládací modul BM s vnějším snímačem + nástěnný držák (89 05 363), 1 ks + připojovací sada pro instalaci nad omítkou
(86 12 684), 1 sada + připojovací sada pro samostatný ohřívač vody (86 02 715), 1 sada + solární kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks + připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks + solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks + solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks + stacionární ohřívač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ připojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

104 300 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-24 780 Kč
oproti ceníkové ceně

VÝHODNĚJŠÍ

-33 780 Kč

110 300 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
13

Sestavy se solárním ohřevem pitné vody
s plochými kolektory CFK–1
Solární sestava plochých kolektorů
pro ohřev pitné vody bez solárního zásobníku
Obj. č.

SCFK2

2 ks solárního kolektoru CFK-1 (77 01 032)
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks
+ připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
+ solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-20 510 Kč

46 500 Kč

oproti ceníkové ceně

Solární sestava plochých kolektorů
pro ohřev pitné vody se solárním zásobníkem
Obj. č.

SCFK2–300

2 ks solárního kolektoru CFK-1 (77 01 032)
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks
+ připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
+ solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
+ stacionární ohřívač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ připojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

68 800 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-29 290 Kč
oproti ceníkové ceně

Příslušenství solárního systému
Názov

Obj. č.

Cena Kč

Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na falcovku/bobrovku

24 84 130

6 500,–

Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na břidlicovou krytinu

24 84 136

5 490,–

Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na vlnitý plech

24 84 142

8 990,–

Sada Alu-plus na montáž 2 kolektorů CFK-1 - na vodorovnou střechu

24 84 083

16 200,–

Odvzdušňovač

24 44 050

1 990,–

Termostatický směšovač teplé vody

27 44 370

3 790,–

Plnicí čerpadlo

20 15 200

5 190,–

Teplonosná kapalina ANRO - balení 20 kg

35 01 520

3 700,–

Teplonosná kapalina ANRO - balení 10 kg

35 01 521

1 990,–

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Sestavy se solárním ohřevem pitné vody s plochými
kolektory TopSon F3-Q pro horizontální montáž
Solární sestava plochých kolektorů
pro ohřev pitné vody bez solárního zásobníku
Obj. č.

STP2H

2 ks solárního kolektoru TopSon F3-Q (77 01 288)
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks
+ připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
+ solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-16 210 Kč

62 500 Kč

oproti ceníkové ceně

Solární sestava plochých kolektorů
pro ohřev pitné vody se solárním zásobníkem
Obj. č.

STP2H-300

2 ks solárního kolektoru TopSon F3-Q (77 01 288)
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks
+ připojovací sada pro TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solární modul SM1 (89 05 397), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlem (24 84 529), 1 ks
+ solární expanzní nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
+ stacionární ohřívač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ připojovací sada solární skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

87 500 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-22 290 Kč
oproti ceníkové ceně

Příslušenství solárního systému
Název
Sada Alu-plus na montáž 2 koletorů TopSon F3-Q - na falcovku/bobrovku
Sada Alu-plus na montáž 2 koletorů TopSon F3-Q - na břidlicovou krytinu
Sada Alu-plus na montáž 2 koletorů TopSon F3-Q - na vlnitý plech
Sada Alu-plus na montáž 2 koletorů TopSon F3-Q - na vodorovnou střechu
Odvzdušňovač
Termostatický směšovač teplé vody
Plnicí čerpadlo
Teplonosná kapalina ANRO - balení 20 kg
Teplonosná kapalina ANRO - balení 10 kg

Obj. č.
24 84 133
24 84 139
24 84 145
24 84 086
24 44 050
27 44 370
20 15 200
35 01 520
35 01 521

Cena
9 600,–
8 550,–
12 390,–
15 990,–
1 990,–
3 790,–
5 190,–
3 700,–
1 990,–

Hydraulické sestavy
Solární hydraulická sestava pro druhý spotřebič tepla
Obj. č.

HYSOL

+ solární modul SM2 (89 05 771)
+ snímač ohřívače vody (88 52 829)
+ čerpadlová skupina 10E s úsporným, samoregulačním
čerpadlem (24 84 532)
ODNĚJŠÍ
VÝH

-1 450 Kč

23 400 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
15

Sestavy tepelných čerpadel BWL vzduch-voda
pro vnější instalaci

Obj. č.

TCL8

Obj. č.

Tepelné čerpadlo BWL-1-08A (91 45 830)
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
+ pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
+ úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ

-33 100 Kč

TCL10

Tepelné čerpadlo BWL-1-10A (91 45 831)
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
+ pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
+ úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

245 900 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-35 100 Kč

Obj. č.

TCL12

Obj. č.

Tepelné čerpadlo BWL-1-12A (91 45 832)
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
+ pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
+ úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ

-36 000 Kč
oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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257 900 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

269 900 Kč

TCL14

Tepelné čerpadlo BWL-1-14A (91 45 833)
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ trojcestný přepínací ventil DN28, 24VAC (91 45 461), 1 ks
+ pojistná skupina (20 71 383), 1 ks
+ úsporné čerpadlo topného okruhu TEC RS25/7 (91 45 462), 1 ks

VÝHODNĚJŠÍ

-45 200 Kč
oproti ceníkové ceně

279 900 Kč

Sestavy tepelných čerpadel BWS solanka-voda
pro vnitřní instalaci

Obj. č.

TCS6

Obj. č.

Tepelné čerpadlo BWS-1-06 (91 45 838), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-23 950 Kč

TCS8

Tepelné čerpadlo BWS-1-08 (91 45 839), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks

166 900 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-23 950 Kč

Obj. č.

TCS10

Obj. č.

Tepelné čerpadlo BWS-1-10 (91 45 840), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-24 950 Kč

183 900 Kč

TCS12

Tepelné čerpadlo BWS-1-12 (91 45 841), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-27 950 Kč

199 900 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

178 900 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

TCS16

Tepelné čerpadlo BWS-1-12 (91 45 842), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-27 950 Kč

209 900 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Sestavy tepelných čerpadel BWW voda-voda
pro vnitřní instalaci

Obj. č.

TCW7

Obj. č.

Tepelné čerpadlo BWW-1-07 (91 46 033), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry
VÝHODNĚJŠÍ

-34 740 Kč

Tepelné čerpadlo BWW-1-11 (91 46 034), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry

243 900 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-35 740 Kč

TCW13

Obj. č.

Tepelné čerpadlo BWW-1-13 (91 46 035), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry
VÝHODNĚJŠÍ

-36 740 Kč

254 900 Kč

TCW21

Tepelné čerpadlo BWW-1-21 (91 46 037), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry
VÝHODNĚJŠÍ

-46 740 Kč
oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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TCW15

Tepelné čerpadlo BWW-1-15 (91 46 036), 1 ks
+ manažer tepelného čerpadla WPM-1 včetně ovládacího modulu BM
(91 45 877), 1 ks
+ snímač ohřívače vody (88 52 829), 1 ks
+ koncentrát solanky (24 84 552), 3 litry
VÝHODNĚJŠÍ

-40 740 Kč
oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

246 900 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

TCW11

316 900 Kč

286 900 Kč

Příslušenství sestav tepelných
čerpadel

Zásobníkové ohřívače vody
Název

Obj. č.

Cena Kč

Zásobníkový ohřívač vody SEW-1-300

91 45 937 52 000,–

Zásobníkový ohřívač vody SEW-1-400

91 45 938 63 000,–

Solární ohřívač vody SEM-1W-360

91 45 946 52 000,–

Akumulační zásobníky vody
Název

Obj. č.

Cena Kč

Akumulační zásobník vody SPU-1-200

24 83 884 16 000,–

Akumulační zásobník vody SPU-2-500

24 83 045 26 990,–

Doporučujeme akumulační vrstvený zásobník BSP

Souprava elektrických kabelů
Název

Obj. č.

Cena Kč

Souprava elektrických kabelů - 6 m

27 44 916

4 650,–

Souprava elektrických kabelů - 14 m

27 44 917

7 150,–

Souprava elektrických kabelů - 21 m

27 44 918

9 550,–

Souprava elektrických kabelů - 30 m

27 44 919 12 650,–

Modul chlazení BKM
Název
Modul chlazení BKM pro pasivní chlazení

Obj. č.

Cena Kč

91 46 073 79 800,–

Uvedené ceny jsou bez DPH.
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S gabothermem máte jistotu, že všechno uděláte
rychle, lehce a bez chyb
Nabídka hotových sestav v systému gabotherm je obrovským pomocníkem, který vám ušetří čas při nákupu a poskytuje vám
jistotu, že na nic nezapomenete. Sestavy obsahují všechny potřebné komponenty ve správnych počtech, a tím pádem máte
zabezpečenou jednoduchou a správnou montáž podlahového vytápění.
Kvalitní podlahové vytápění s polybutenovými trubkami gabotherm® hetta poskytuje jistotu každému, komu záleží na kvalitě,
funkčnosti a pohodlí za rozumnou cenu.

Sestavy podlahového vytápění 1.2.3
Sestava podlahového vytápění 80 m2
Obj. č.

GPV80

Systémová deska 1.2.3, 30-2, černá (10123), 79 m2/13 balení
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12715H), 400 m
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12714H), 120 m
+ dilatační pás GTF-RDS
VÝHODNĚJŠÍ
(00193), 75 m

-2 826 Kč

41 700 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava podlahového vytápění 30 m2
Obj. č.

GPV30

Sestava podlahového vytápění 18 m2
Obj. č.

Systémová deska 1.2.3, 30-2, černá (10123), 30,3 m2/5 balení
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12715H), 200 m
+ dilatační pás GTF-RDS
VÝHODNĚJŠÍ
(00193), 25 m
Kč
-

945

16 000 Kč

oproti ceníkové ceně

GPV18

Systémová deska 1.2.3, 30-2, černá (10123), 18,2 m2/3 balení
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12715H), 120 m
+ dilatační pás GTF-RDS
VÝHODNĚJŠÍ
(00193), 25 m
- 7 Kč

46

9 850 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestavy podlahového vytápění TAC
Sestava podlahového vytápění 80 m2
Obj. č.

GPVT80

Systémový pás TAC (12696), 80 m2
+ TAC kotvicí spona (09723), 1600 ks
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12715H), 400 m
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12714H), 120 m
+ dilatační pás GTF-RDS
VÝHODNĚJŠÍ
(00193), 75 m
-2 645 Kč

31 800 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava podlahového vytápění 30 m2
Obj. č.

GPVT30

Obj. č.

Systémový pás TAC (12696), 30 m2
+ TAC kotvicí spona (09723), 600 ks
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12715H), 200 m
+ dilatační pás GTF-RDS
VÝHODNĚJŠÍ
(00193), 25 m

-945 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
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Sestava podlahového vytápění 20 m2

12 100 Kč

GPVT20

Systémový pás TAC (12696), 20 m2
+ TAC kotvicí spona (09723), 500 ks
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5
oranžová, (12715H), 120 m
+ dilatační pás GTF-RDS
VÝHODNĚJŠÍ
(00193), 25 m

-575 Kč

oproti ceníkové ceně

7 950 Kč

Sestavy rozdělovačů VSS pro PB trubku 15x1,5
Sestava rozdělovače VSS 2
Obj. č.

RVSS2

Rozdělovač GTF-VSS 2 1“ (12737)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 4 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku
(20004), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-268 Kč

5 650 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 3
Obj. č.

Sestava rozdělovače VSS 4

RVSS3

Obj. č.

Rozdělovač GTF-VSS 3 1“ (12738)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 6 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku
(20004), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-337 Kč

6 250 Kč

RVSS4

Rozdělovač GTF-VSS 4 1“ (12739)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 8 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku
(20004), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-406 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSS 5
Obj. č.

Sestava rozdělovače VSS 6

RVSS5

Obj. č.

Rozdělovač GTF-VSS 5 1“ (12740)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 10 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku
(20007), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-475 Kč

7 750 Kč

RVSS6

Rozdělovač GTF-VSS 6 1“ (12741)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 12 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku
(20007), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-544 Kč

Sestava rozdělovače VSS 7

Sestava rozdělovače VSS 8

RVSS7

Obj. č.

Rozdělovač GTF-VSS 7 1“ (12742)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 14 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku
(20007), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-563 Kč

9 000 Kč

RVSS8

Rozdělovač GTF-VSS 8 1“ (12743)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 16 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku
(20010), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-632 Kč

Sestava rozdělovače VSS 9

Sestava rozdělovače VSS 10

RVSS9

Obj. č.

Rozdělovač GTF-VSS 9 1“ (12744)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 18 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku
(20010), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-851 Kč

10 600 Kč

RVSS10

Rozdělovač GTF-VSS 10 1“ (12745)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 20 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku
(20010), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-820 Kč

Sestava rozdělovače VSS 11

Sestava rozdělovače VSS 12

RVSS11

Obj. č.

Rozdělovač GTF-VSS 11 1“ (12746)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 22 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku
(20012), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-889 Kč

oproti ceníkové ceně

11 300 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

10 100 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

8 350 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Obj. č.

6 850 Kč

13 100 Kč

RVSS12

Rozdělovač GTF-VSS 12 1“ (12747)
+ opěrné pouzdro z nerezavějící oceli GT-SH 15 (12717), 24 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku
(20012), 1 ks
VÝHODNĚJŠÍ

-958 Kč

13 700 Kč

oproti ceníkové ceně

21

Sestavy rozdělovačů s PB trubkou gabotherm hetta 18x2
Sestava rozdělovače VSV 4
Obj. č.

GRPB18-4

Rozdělovač GTF-VSV 4 1“ (08459)
+ adaptér GT-M-KA 18x2, 8 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 4 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20004)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 400 m
VÝHODNĚJŠÍ

-2 076 Kč

21 200 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSV 5
Obj. č.

Sestava rozdělovače VSV 6

GRPB18-5

Obj. č.

Rozdělovač GTF-VSV 5 1“ (08462)
+ adaptér GT-M-KA 18x2, 10 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20007)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 400 m
VÝHODNĚJŠÍ

-2 150 Kč

22 100 Kč

GRPB18-6

Rozdělovač GTF-VSV 6 1“ (08479)
+ adaptér GT-M-KA 18x2, 12 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20007)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 600 m
VÝHODNĚJŠÍ

-3 224 Kč

Sestava rozdělovače VSV 7
Obj. č.

29 700 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSV 8

GRPB18-7

Obj. č.

GRPB18-8

Rozdělovač GTF-VSV 7 1“ (08558)

Rozdělovač GTF-VSV 8 1“ (08563)

+ adaptér GT-M-KA 18x2, 14 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 7 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20007)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 600 m

+ adaptér GT-M-KA 18x2, 16 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20010)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 800 m

VÝHODNĚJŠÍ

-3 398 Kč

30 200 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-4 472 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSV 9
Obj. č.

38 300 Kč

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSV 10

GRPB18-9

Obj. č.

GRPB18-10

Rozdělovač GTF-VSV 9 1“ (08564)

Rozdělovač GTF-VSV 10 1“ (08572)

+ adaptér GT-M-KA 18x2, 18 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20010)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 800 m

+ adaptér GT-M-KA 18x2, 20 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 10 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20010)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 1000 m

VÝHODNĚJŠÍ

-4 696 Kč

38 800 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-5 670 Kč

Sestava rozdělovače VSV 11
Obj. č.

46 500 Kč

oproti ceníkové ceně

oproti ceníkové ceně

Sestava rozdělovače VSV 12

GRPB18-11

Obj. č.

GRPB18-12

Rozdělovač GTF-VSV 11 1“ (08577)

Rozdělovač GTF-VSV 12 1“ (08589)

+ adaptér GT-M-KA 18x2, 22 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20012)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 1000 m

+ adaptér GT-M-KA 18x2, 24 ks (00877)
+ GT-AVR 1", 1 pár (01732)
+ GT-VKM 12 skříňka na montáž pod omítku, 1 ks (20012)
+ polybutenová trubka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 18 x 2, oranžová
(06432), 1200 m

VÝHODNĚJŠÍ

-5 944 Kč

oproti ceníkové ceně

Uvedené ceny sestav jsou bez DPH.
22

48 100 Kč

VÝHODNĚJŠÍ

-6 968 Kč

oproti ceníkové ceně

55 700 Kč

Příslušenství sestav gabotherm®
Názov
Systémová deska 1.2.3., 30-2, černá, 1 m2
Systémová deska Solotop - 1 m2
Systémová deska 1.2.3., 10 mm, 1 m2

Obj. č.
10123
10125
00340

Cena Kč
319,–
205,–
279,–

Spojka GT-M-PK 15/15, 1 ks
Spojka GT-M-PK 18/18, 1 ks
Dilatační pás GTF-RDS, 1m
Ochranná trubka GT-SR 25/60, černá, 1 m
Vodici oblouk GT-RB 15/18, 1 ks

01012
00551
00193
01823
12001

89,–
96,–
15,–
18,–
20,–

Nižší spotřeba energie, snížené riziko alergií v obytném prostoru

Systém stěnového a stropního
vytápění / chlazení gabotherm®
Stěnové a stropní vytápění / chlazení je systém, který zajistí prostřednictvím relativně vysoké teploty povrchu stěn
rovnoměrnou teplotu vzduchu, která může být výrazně
nižší než např. při vytápění topnými tělesy.
Se stěnovým topením lze dosáhnout tepelné pohody při
nižší spotřebě energie (nižší teplota vzduchu o 2 - 3 °C,
úspora až 15 %). Stěnové a stropní vytápění / chlazení
snižuje riziko vzniku alergií v obývacích prostorách
a poskytuje maximální hygienu při jeho provozu. Kromě
vynikajících užitkových vlastností umožňuje také snadnou
a rychlou montáž. Požadovanou teplotu lze rychle a přesně
upravit. Systém poskytuje mnoho výhod i při chlazení –
plní funkci klimatizace studeným sáláním ochlazovaných
ploch bez nepříjemného průvanu.

Ideální řešení pro rekonstrukce starších prostorů

Suchý systém podlahového a stropního
vytápění / chlazení gabotherm®
Systém je vhodný pro nízkou podlahovou skladbu, která se
vyskytuje např. ve starých budovách, u rekonstrukcí, nebo
v prostorech, kde není povolené zatížení betonovým
potěrem.
Systém umožňuje přímou pokládku dlažby (bez vložené
fermacellové desky) na desku podlahového vytápění.
Systém se dodává jako vyfrézovaná deska, do které se ukládá
polybutenová trubka gabotherm® hetta 12 x 1,3 mm, nebo
jako sádrovláknitá deska s integrovanou polybutenovou
trubkou 10 x 1,3 mm.
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