
Cenová informácia k letnej akciovej ponuke

Akciová ponuka

Platná od 1. 7. – 22. 8. 2014

Pre letné obdobie sme pripravili atraktívnu 

ponuku kotlov, solárnych systémov ako aj 

rozsiahleho príslušenstva, ktorá pokrýva široké 

spektrum produktov. Takto máte možnosť 

podporiť a motivovať svojich potenciálnych 

zákazníkov k rozhodnutiu sa pre realizáciu 

vykurovania práve teraz!

V tejto cenovej informácií vám predstavujeme 

akciovú ponuku, ktorú sme pripravili na obdo-

bie od 1. júla do 22. augusta 2014 pre podpo-

ru vašich obchodných aktivít. 

Ceny sú nezáväzným odporúčaním bez zákonnej dane 

z pridanej hodnoty. Nie sú určené pre konečného spotrebiteľa, 

ale slúžia ako podklad pre rozpočet. Ak nie je uvedené ináč, 

platí pre tieto výrobky krátkodobá dodacia lehota. Platia 

všeobecné predajné podmienky uvedené v prílohe cenníka.

Zmeny sú vyhradené.

rokov záruka5
10

na kondenzačné kotly do 35 kW

rokov záruka
na teplovýmenné plochy Inox-Radial

 



Popis

Menovitý tepelný výkon 50/30 ºC

kW 80/60 ºC

6,5 – 19,0

5,9 – 17,3

6,5 – 26,0

5,9 – 23,7

8,8 – 35,0

8,0 – 31,9

Mat. sk. 25

Vitodens 100-W 

Nástenný plynový kondenzačný vykurovací kotol 

Vitodens 100-W typ WB1C vrátane: pripájacích armatúr 

a plynového kohúta, snímača teploty zásobníka 

a zásobníka Vitocel 100-W, objem 100 l

WB1C332

1.820,–

WB1C333

1.908,–

WB1C334

1.940,–

Obj. č.

Eur

Popis

Menovitý tepelný výkon 50/30 ºC

kW 80/60 ºC

3,2 – 13,0

2,9 – 11,8

3,2 – 19,0

2,9 – 17,2

5,2 – 26,0

4,7 – 23,7

5,2 – 35,0

4,7 – 31,7

Mat. sk. 50

Vitodens 200-W 

Kondenzačný plynový vykurovací kotol Vitodens 

200-W s vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 

snímačom teploty zásobníka, montážnou pomôckou, 

vrátane regulácie Vitotronic 100, typ HC1B pre 

prevádzku s konštatntou teplotou s izbovým termosta-

tom Vitotrol 100, typ UTDB

n    so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG 

objem 100 l

B2HA357

1.977,–

B2HA358

2.151,–

B2HA640

2.227,–

B2HA641

2.407,–

Obj. č.

Eur

Vitodens 200-W 

Kondenzačný plynový vykurovací kotol Vitodens 

200-W s vysokoúčinným obehovým čerpadlom, 

snímačom teploty zásobníka, s montážnou pomôckou, 

vrátane Vitotronic 200, typ HO1B pre ekvitermickú 

prevádzku s diaľkovým ovládaním Vitotrol 200-A

n    so zásobníkom Vitocel 100-W typ CUG 

objem 100 l

B2HA365

2.200,–

B2HA366

2.374,–

B2HA648

2.450,–

B2HA649

2.630,–

Obj. č.

Eur

Letná akciová ponuka

Vitodens 100-W

Vitodens 111-W

Vitopend 100-W

Vitodens 200-W

Popis

Menovitý tepelný výkon kW 80/60 ºC

Vyhotovenie

10,7 – 24,8

Turbo

10,5 – 24,0

Komín

Mat. sk. 25

Vitopend 100-W 

Nástenný vykurovací kotol na plyn pre prevádzku nezávislú/závislú na vzduchu 

v miestnosti, vrátane jednotlivých armatúr, plynového kohúta, zásobníka 

Vitocell 100-W, objem 100 l a snímača teploty zásobníka

WH1D445

1.380,–

WH1D447

1.306,–

Obj. č.

Eur

Popis

Menovitý tepelný výkon  50/30 ºC

kW 80/60 ºC

6,5 – 19,0

5,9 – 17,3

6,5 – 26,0

5,9 – 23,7

8,8 – 35,0

8,0 – 31,9

Mat. sk. 25

Vitodens 111-W 

Kompaktný kondenzačný kotol na plyn s integrova ným 

46-litrovým nabíjacím zásobníkom pre prevádzku 

závislú alebo nezávislú na vzduchu v miestnosti.

B1LB024

1.749,–

B1LB025

1.778,–

B1LB026

1.832,–

Obj. č.

Eur



Letná akciová ponuka

Vitodens 300-W + Vitocom 100 typ LAN1

Popis

Menovitý tepelný výkon A2/W35

kW A7/W35

7,5 (4,4 – 9,9)

9,5 (4,4 – 10,9) 

9,0 (5,0 – 11,9)

10,7 (5,0 – 14,6)

Mat. sk. 50

Vitocal 200-S 

Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, 

s vysoko účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane

Vitotronic 200, typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku

Z012094

6.734,–

Z012095

7.269,–

Obj. č.

Eur

Mat. sk. 40

Vitocal 200-S

Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 200-S typ AWB-AC, s vysoko 

účinným obehovým čerpadlom, 3-cestným prepínacím ventilom, vrátane Vitotronic 200, 

typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku, zásobníka Vitocell 100-W typ CVB, objem 300 l, 

diaľkového ovládania Vitotrol 200-A, expanznej nádoby s objemom 25 l

Z012458

7.351,–

Z012459

7.827,–

Obj. č.

Eur

Vitocal 222-S 

Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S typ AWT-AC, 

s vysoko účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200, typ WO1C pre 

ekvitermickú prevádzku a s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 170 l

Z012096

7.675,–

Z012097

8.210,–

Obj. č.

Eur

Vitocal 242-S 

Splitové reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 242-S typ AWT-AC, s vysoko 

účinným obehovým čerpadlom, vrátane Vitotronic 200, typ WO1C pre ekvitermickú prevádzku 

a s integrovaným zásobníkom TUV o objeme 220 l, na ktorý je možné pripojiť aj solárny systém

Z012098

8.176,–

Z012099

8.712,–

Obj. č.

Eur

Vitosol 100-F

Vitocal 200-S

Popis

Pre zostavy s Vitocell 100-W, typ CVB

Mat. sk. 50

Doplnkový balík Vitosol 100-F pozostáva z:

2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbéra 4,6 m², solárnej 

expanznej nádoby (25/40 l), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, 

prípojných vedení, teplonosného média (25 l), čerpacou stanicou Solar-Divicon 

s integrovaným solárnym modulom SM1, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom

typ SV1A SK04313

1.675,–

Obj. č.

Eur

typ SH1A SK04323

 1.700,–

Obj. č.

Eur

Doplnkový balík Vitosol 100-F pozostáva z:

2 kolektorov Vitosol 100-F, typ SV1A/SH1A, plocha absorbéra 4,6 m², solárnej expanznej 

nádoby (25/40 l), nákrutky so zvieracím krúžkom s odvzdušnením, prípojných vedení, 

teplonosného média (25 l), čerpacou stanicou Solar-Divicon s integrovanou solárnou 

reguláciou Vitosolic 100, odlučovačom vzduchu a plniacim kohútom

typ SV1A SK04314

1.675,–

Obj. č.

Eur

typ SH1A SK04324

1.700,–

Obj. č.

Eur

Je potrebné objednať príslušenstvo pre montáž kolektorov na strechu podľa voľby. Viď strana 20 – 21 v kompaktnom cenníku.

Upevňovacia sada podľa voľby (viď. strana 19 v kompaktnom cenníku) zadarmo.

Ku každej balíkovej zostave Vitodens 300-W (viď. kompaktný cenník, str. 12) 

(platí tiež pri objednávke samotného kotla s príslušenstvom: zásobníkový ohrievač, 

montážna pomôcka, prepojovacia sada kotol-zásobník, diaľkové ovládanie) resp. ku 

každému kompaktnému kotlu Vitodens 333-F / 343-F (viď. kompaktný cenník str. 13) 

bude zadarmo dodaný 1 ks Vitocom 100 typ LAN1 (obj. č. Z011389), 1 ks spojovací 

kábel LON (dĺžka 7 m, obj. č. 7143495) a 1 ks koncový odpor LON (obj. č. 7143497).

Popis Farba zásobníka
Mat. sk. 50

strieborná biela

Solárna zostava na ohrev pitnej vody, pozostáva z:

2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou 

absorbéra 4,0 m2, bivalentného zásobníkového ohrievača 

vody Vitocell 100-B/-W, 250 l, s integrovanou čerpacou 

stanicou Solar Divicon vrátane 3-stupňového/vysoko 

účinného obehového čerpadla, solárnej expanz-

nej nádoby 18 l, modulu solárnej regulácie SM1, 

odlučovača vzduchu, teplonostného média, plniacej 

armatúry

obehové čerpadlo:

3-stupňové 

SK03486

2.329,–

SK03490

2.329,–
Obj. č.

Eur

obehové čerpadlo:

s reguláciou otáčok

SK03488

2.373,–

SK03492

2.373,–

Obj. č.

Eur

Solárna zostava na ohrev pitnej vody, pozostáva z:

2 kolektorov Vitosol 200-F, typ SVK s plochou 

absorbéra 4,0 m2, bivalentného zásobníkového ohrievača 

vody Vitocell 100-B/-W, 250 l, s integrovanou čerpacou 

stanicou Solar Divicon vrátane 3-stupňového/vysoko 

účinného obehového čerpadla, solárnej expanz-

nej nádoby 18 l, regulácie Vitosolic 100, typ SD1, 

odlučovača vzduchu, teplonostného média, plniacej 

armatúry

obehové čerpadlo:

3-stupňové

SK03485

2.329,–

SK03489

2.329,–

Obj. č.

Eur

obehové čerpadlo:

s reguláciou otáčok

SK03487

2.373,–

SK03491

2.373,–

Obj. č.

Eur

Vitosol 200-F
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Obsah je chránený autorskými právami.

Kopírovanie a akékoľvek iné využívanie len s predchádzajúcim súhlasom.

Technické zmeny vyhradené.

Aquahome 20-N

Vykurovacie telesá

Systémová doska

Popis Mat. sk. 30

Aquahome 20-N

Zostava na zmäkčenie vody pre rodinné domy, max. prietok: 2,0 m3/h, max. výkon medzi 

regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 4200 l. Pozostáva z úpravne vody Aquahome 20-N, 

3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, 

mechanického filtra Epuroit I25-50

ZK01180

806,–

Obj. č.

Eur

Aquahome 30-N

Zostava na zmäkčenie vody pre väčšie rodinné domy, max. prietok: 2,8 m3/h, max. výkon 

medzi regeneráciami pri tvrdosti vody 18° dH: 6100 l. Pozostáva z úpravne vody Aquahome 

30-N, 3 balíkov regeneračnej soli (spolu 75 kg), testera Aquaset TH na určenie tvrdosti vody, 

mechanického filtra Epuroit I25-50

ZK01710

980,–

Obj. č.

Eur

Popis 

Motážne príslušenstvo

Konštrukčná výška vykurovacieho telesa
Mat. sk. 25

300 400 500 600 900

Rýchlomontážna sada

Pozostáva z 2 konzôl, 4 skrutiek 

a 4 hmoždiniek

7513065

7,80

7513066

7,80

7513067

7,80

7513068

7,80

7513069

7,80

Obj. č.

Eur

Počas trvania akcie bude dodávaná jedna príslušná rýchlomontážna sada (podľa výšky) 

ku každému dodanému vykurovaciemu telesu Viessmann zadarmo.

 Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A

821 04  Bratislava

telefón: (02) 32 23 01 00

telefax: (02) 32 23 01 23

www.viessmann.sk

Popis Mat. sk. 25

Systémová doska NM 50/30, celková plocha 10,08 m2 

n    max. prevádzkové zaťaženie: 5 kN/m2

7452295

102,–

Obj. č.

Eur

Letná akciová ponuka


