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Automatický kotol na pelety VERNER A251
Obnovená druhá generácia automatických kotlov je špeciálne navrhnutá pre
komfortné, úsporné a taktiež ekologické vykurovanie Vášho rodinného
domu, poľnohospodárskych budov, škôl, hotelov apod.
Veľká prednosť týchto kotlov je v úspornom spaľovaní drevných peliet a
vo veľkej variabilite spaľovania biomasy v rôznej forme.

menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

25 kW
7 – 25 kW
90,4%
575 kg
1433 mm
622 mm
1460 mm
drevné pelety bez kôry, drevné pelety s kôrou
rastlinné pelety, jačmeň, ovos, pšenica, kukurica

Trieda kotla: 5

drevné pelety – C1, podľa EN 303 -5 :2012

SVT9005

EKODIZAJN

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!
objednávacie číslo

Typ

ZVKX0007

A251 s reguláciou, s násypkou 240 dm3, kompakt

cena bez DPH

cena s DPH

119 900,-

145 079,-

22 100,-

26 741,-

Automatické odpopolnenie k A251
Je určené pre automatické kotly VERNER pre aplikáciu, keď je spaľované palivo
s veľkým podielom popola (rastlinné pelety, obilniny a pod.) a zároveň je požiadavka
minimálnych nárokov na obsluhu. Ku kotlu je ho možné kedykoľvek dodatočne
nainštalovať. Skladá sa z popolového žľabu, šnekového dopravník, elektromotora
s prevodovkou a popolnice. Odpopolňovacie zariadenie môže byť nainštalované
na pravú alebo ľavú stranu kotla.

ZVKX0015

Odpopolnenie k A251
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Automatický kotol VERNER A302
Novo vyvinutá III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá
pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním
drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.
Kotol obsahuje nový typ doskového horáka VERNER a automatické čistenie
výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie
a zásobník paliva o objeme 400 dm3.
Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje
ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho systému.
Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu cez PC alebo mobil.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

Trieda kotla :

30 kW – drevné pelety – C1
27 kW – rastlinné pelety - E
9 – 30 kW (pre palivo C1)
93,6 %
(pre palivo C1)
530 kg
1 444 mm
1 029 mm (bez zásobníka paliva)
1 354 mm
drevné pelety – C1,
rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica

5
3

drevné pelety - C1
rastlinné pelety – E
podľa ČSN EN 303 – 5:2013

SVT8009

EKODIZAJN

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!
objednávacie číslo

Typ

HVKKL3020R

cena bez DPH

cena s DPH

A302 s reguláciou, s násypkou 400 dm3 + P1, pravé prevedenie* *

149 000,-

180 290,-

HVKKL3020L

A302 s reguláciou, s násypkou 400 dm3 + P1, ľavé prevedenie

149 000,-

180 290,-

HVKXL3020R

A302 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*

139 000,-

168 190,-

HVKXL3020L

A302 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie

139 000,-

168 190,-

HKRX0009

Odťahový ventilátor KP 22 ku kotlu A302

8 800,-

10 648,-

HRXX0064

Modul vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty

3 500,-

4 235,-

HRXX0069

Modul SOLAR + príložný snímač teploty

5 930,-

7 175,-

METR0083

Snímač teploty príložný KS 154A - 3,5m

1 155,-

1 398,-

METR0085

Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m

615,-

744,-

METR0087

Snímač teploty vonkajší KS 114B

1 390,-

1 682,-

*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo
Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021

4

Automatický kotol VERNER A492
Novo vyvinutá III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre
komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním
drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.
Kotol obsahuje nový typ doskového horáka a automatické čistenie
výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie
a zásobník paliva o objeme 700 dm3.
Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje
ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho
systému. Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu
cez PC alebo mobil.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

49 kW
15 – 49 kW
89,3 %
730 kg
1 744 mm
1 170 mm (bez zásobníka paliva)
1 370 mm
drevné pelety – C1,
rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica

Trieda kotla :

5
3

drevné pelety – C1
rastlinné pelety – E
podľa ČSN EN 303 – 5:2013

SVT8016

EKODIZAJN

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!
objednávacie číslo

Typ

HVKKL6021R

cena bez DPH

cena s DPH

A492 s reguláciou, s násypkou 700 dm3 + P1, pravé prevedenie*

199 000,-

240 790,-

HVKKL6021L

A492 s reguláciou, s násypkou 700 dm3 + P1, ľavé prevedenie

199 000,-

240 790,-

HVKXL6021R

A492 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*

188 200,-

227 722,-

HVKXL6021L

A492 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie

188 200,-

227 722,-

HKRX0024

Odťahový ventilátor KP 62 ku kotlu A492

9 400,-

11 374,-

HRXX0064

Modul vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty

3 500,-

4 235,-

HRXX0069

Modul SOLAR + príložný snímač teploty

5 930,-

7 175,-

METR0083

Snímač teploty príložný KS 154A - 3,5m

1 155,-

1 398,-

METR0085

Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m

615,-

744,-

METR0087

Snímač teploty vonkajší KS 114B

1 390,-

1 682,-

*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo
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Automatický kotol VERNER A602
Novo vyvinutá III. generácia automatických kotlov VERNER je špeciálne navrhnutá pre
komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie objektov so spaľovaním
drevných peliet a širokej škály alternatívnych palív.
Kotol obsahuje nový typ doskového horáka a automatické čistenie
výmenníka za prevádzky. Súčasťou kotla je i automatické odpopolnenie
a zásobník paliva o objeme 700 dm3.
Moderný riadiaci systém s farebnou dotykovou obrazovkou umožňuje
ovládanie viac vykurovacích okruhov, akumulácie, bojleru a solárneho
systému. Možnosť kontroly a ovládania kotla prostredníctvom internetu
cez PC alebo mobil.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

Trieda kotla :

60 kW - drevné pelety – C1
58 kW - rastlinné pelety - E
17 – 60 kW (pre palivo C1)
89,3 %
730 kg
1 744 mm
1 170 mm (bez zásobníka paliva)
1 370 mm
drevné pelety – C1
rastlinné pelety, pšenica, jačmeň, kukurica

5
3

drevné pelety – C1
rastlinné pelety – E
podľa ČSN EN 303 – 5:2013

SVT7391
Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!

EKODIZAJN

objednávacie číslo

Typ

cena bez DPH

cena s DPH

HVKKL6020R

A602 s reguláciou, s násypkou 700 dm3 + P1, pravé
prevedenie *

199 000,-

240 790,-

HVKKL6020L

A602 s reguláciou, s násypkou 700 dm3 + P1, ľavé prevedenie

199 000,-

240 790,-

HVKXL6020R

A602 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, pravé prevedenie*

188 200,-

227 722,-

HVKXL6020L

A602 s reguláciou, bez zásobníka a bez P1, ľavé prevedenie

188 200,-

227 722,-

HKRX0024

Odťahový ventilátor KP 62 ku kotlu A602

9 400,-

11 374,-

HRXX0064

Modul vykurovacieho okruhu + príložný snímač teploty

3 500,-

4 235,-

HRXX0069

Modul SOLAR + príložný snímač teploty

5 930,-

7 175,-

METR0083

Snímač teploty príložný KS 154A - 3,5m

1 155,-

1 398,-

METR0085

Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m

615,-

744,-

METR0087

Snímač teploty vonkajší KS 114B

1 390,-

1 682,-

*pravé prevedenie – popolnica vpravo, zásobník na palivo vľavo
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Kotol na kusové drevo VERNER V210 EXTRA
Kotol vyniká predovšetkým vysokou účinnosťou, výbornou
regulovateľnosťou, automatickým stáložiarom a kvalitným
spaľovaním, pri ktorom palivo odhorieva rovnomerne
a zaistí tým vyrovnaný výkon kotla. Tieto vlastnosti
Vám zaistia výrazne nižšie prevádzkové náklady a taktiež
úsporu Vášho času venovanému obsluhe kotla.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

20 kW (14 kW)
10 – 20 kW (7 – 14)
91 %
370 kg
1230 mm
580 mm
925 mm
drevo - A
drevné brikety, suchá drevná štiepka a piliny

Trieda kotla:

5

podľa ČSN EN 303-5:2013

SVT7426

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 5 rokov!
objednávacie číslo

Typ

HVKXC2101

EKODIZAJN
cena bez DPH

cena s DPH

V210 s reguláciou

66 900,-

80 949,-

HVKXC2101.R

V210 s redukovaným výkonom na 14 kW s reguláciou

66 900,-

80 949,-

ZVKX0036

Vychladzovacia smyčka

7 300,-

8 833,-

ZVKX0319

Nástavec kotla V210

9 000,-

10 890,-

*

*v prípade objednania montáže nástavca na kotol priamo u výrobcu, je účtovaný poplatok za službu
vo výške 1 500,- Kč bez DPH k cene kotla
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Kotol na kusové drevo VERNER V25D
Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s vynikajúcou reguláciou v prevedení novej konštrukcie telesa kotla.
Kotol má masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou
pre zaistenie dlhodobej stáložiarnosti.
Konštrukcia veľkoobjemovej prikládacej komory sa vyznačuje vysokou
využiteľnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
šírka
výška
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

25 kW
12,5 – 25 kW
89,3 %
465 kg
648 mm
1195 mm
1100 mm
drevné briketa – C2
kusové drevo, v kombinácií je možné spaľovať
i štiepku a piliny

Trieda kotla:

5

podľa EN 303-5:2012

EKODIZAJN

SVT9327
objednávacie číslo

ZVKX0346
ZVKX0347
KVKRX0009

Typ
V25D s reguláciou, pravý
V25D s reguláciou, ľavý
Vychladzovacia smyčka V25

cena bez DPH

59 000,59 000,6 000,-

cena s DPH

71 390,71 390,7 260,-

Kotol na kusové drevo VERNER VN25D
Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s antikoróznym riešením a vynikajúcou reguláciou,
v nerezovom prevedení novej konštrukcie kotlového telesa.
Kotol má novú masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou
pre zaistenie dlhodobej stáložiarnosti.
Konštrukcia nerezovej prikládacej komory sa vyznačuje vysokou
využiteľnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
šírka
výška
hĺbka
predpísané palivo
alternatívne palivo

25 kW
12,5 – 25 kW
89,3 %
435 kg
648 mm
1195 mm
1100 mm
drevné brikety – C2
kusové drevo, v kombinácií je možné spaľovať
i štiepku a piliny

Trieda kotla:

5

podľa EN 303-5:2012

SVT7486
Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 7 rokov!
objednávacie číslo

ZVKX0341
ZVKX0342

Typ
VN25D s reguláciou, pravý
VN25D s reguláciou, ľavý

EKODIZAJN
cena bez DPH

82 400,82 400,-

cena s DPH

99 704,99 704,-
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Kotol na kusové drevo VERNER VN45D - DOPREDAJ
Klasický pyrolytický (splyňovací) kotol s vynikajúcou reguláciou,
konštruovaný s ohľadom na potlačenie nebezpečia prehrdzaveniu stien – nerezové
kotlové teleso. Kotol má masívnu keramickú spaľovaciu komoru s mikrovýstužou
pre zaistenie dlhodobej stáložiarnosti. Konštrukcia prikládacej komory sa vyznačuje
vysokou využiteľnosťou priestoru pri použití polmetrových polien.
menovitý výkon
rozsah výkonu
účinnosť
hmotnosť
šírka
výška
hĺbka
predpísané palivo

45 kW
22,5 – 45 kW
90 %
580 kg
648 mm
1530 mm
1100 mm
drevo, drevné brikety
v kombinácií je možné spaľovať i štiepku a piliny

Trieda kotla:

4

podľa ČSN EN 303-5 : 2013

Záručná doba na kotlové teleso je predĺžená na 7 rokov!
objednávacie číslo

ZVKX0337
KVKRX0010

Typ
VN45D s reguláciou, ľavý
Vychladzovacia smyčka V45

cena bez DPH

89 000,6 600,-

cena s DPH

107 690,7 986,-
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Interiérový kotol VERNER 13/10.1
Táto generácia kotlov VERNER spojuje prednosti kotlov
a krbových pecí. Interiérový kotol VERNER 13/10.1
ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou
výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný
okruh vykurovacej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania
zaručuje úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného
prostredia.
celkový menovitý výkon
výkon odovzdávaný do vykurovacej sústavy
účinnosť
zadné prikládanie
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo

9 kW
7 kW
87,48 %
áno
235 kg
1254 mm
590 mm
470 mm
drevo, drevné brikety,
štiepky

EKODIZAJN

SVT23197
objednávacie číslo

Typ

ZVKX0001

Interiérový kotol 13/10.1 PP (výkon 9/7 kW)
vrátane interiérovej kapotáže
Interiérový kotol 13/10.1 PZ (výkon 9/7 kW)
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
vrátane interiérovej kapotáže

ZVKX0002

cena bez DPH

cena s DPH

49 300,-

59 653,-

51 900,-

62 799,-

Možnosť farebných prevedení :
Štandardne – čierna

PZ
Na objednávku Striebornočierna – obr. 1
Bronzovočierna – obr. 2

obr.1
obr.2
Poznámka :
9 ..... celkový výkon interiérového kotla v kW
7 ..... výkon odovzdaný do teplovodného výmenníka v kW
Interiérový kotol 13/10.1 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku v teplovodnom výmenníku.
Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021
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Interiérový kotol VERNER 13/10
Táto generácia kotlov VERNER spojuje prednosti kotlov
a krbových pecí. Interiérový kotol VERNER 13/10
ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou
výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný
okruh vykurovacej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania
zaručuje úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného
prostredia.

celkový menovitý výkon
výkon odovzdávaný do vykurovacej sústavy
účinnosť
zadné prikládanie
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
predpísané palivo

13 kW
10 kW
87,48 %
áno
255 kg
1254 mm
590 mm
532 mm
drevo, drevné brikety, štiepky

EKODIZAJN

SVT23196
objednávacie číslo
ZVKX0003
ZVKX0004

cena bez
DPH

Typ
Interiérový kotol 13/10 PP
vrátane interiérovej kapotáže
Interiérový kotol 13/10 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
vrátane interiérovej kapotáže

Cena s DPH

53 000,-

64 130,-

55 600,-

67 276,-

Možnosť farebných prevedení :
Štandardne – čierna

PZ
Na objednávku Striebornočierna – obr. 1
Bronzovočierna – obr. 2

Poznámka :
13 ..... celkový výkon interiérového kotla v kW
10 ..... výkon odovzdaný do teplovodného výmenníka v kW
Interiérový kotol 13/10 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku v teplovodnom výmenníku.
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Interiérový kotol VERNER 13/10.2
Nová generácia zdrojov tepla VERNER spojuje prednosti kotlov
a krbových pecí. Interiérový kotol VERNER 13/10.2
ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou
výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný
okruh tepelnej sústavy. Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania
zaručujú úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného
prostredia.
celkový menovitý výkon
výkon odovzdaný do vykurovacej sústavy
účinnosť
zadné prikládanie
hmotnosť
výška
šírka
hĺbka
palivo

13 kW
11,5 kW
87,48 %
áno
285 kg
1235 mm
590 mm
490 mm
drevo,
drevné brikety,
štiepky

SVT23198
objednávacie číslo

HVKX11301
HVKX41301
HVKX21301
HVKX11303
HVKX41303
HVKX21303
HVKX11302
HVKX41302
HVKX21302
HVKX11304
HVKX41304
HVKX21304

Typ
Interiérový kotol 13/10.2 PP
+ interiérová kapotáž čierna
Interiérový kotol 13/10.2 PP
+ interiérová kapotáž striebornočierna
Interiérový kotol 13/10.2 PP
+ interiérová kapotáž bronzovočierna
Interiérový kotol 13/10.2 PP
+ „zazdívací“ kapotáž čierna + rám k zazdeniu
Interiérový kotol 13/10.2 PP
+ „zazdívací“ kapotáž striebornočierna + rám k zazdeniu
Interiérový kotol 13/10.2 PP
+ „zazdívací“ kapotáž bronzovočierna + rám k zazdeniu
Interiérový kotol 13/10.2 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
+ interiérová kapotáž čierna
Interiérový kotol 13/10.2 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
+ interiérová kapotáž striebornočierna
Interiérový kotol 13/10.2 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
+ interiérová kapotáž bronzovočierna
Interiérový kotol 13/10.2 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
+ „zazdívací“ kapotáž čierna + rám k zazdeniu
Interiérový kotol 13/10.2 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
+ „zazdívací“ kapotáž striebornočierna + rám k zazdeniu
Interiérový kotol 13/10.2 PZ
s možnosťou aj zadného prikládania paliva
+ „zazdívací“ kapotáž bronzovočierna + rám k zazdeniu

EKODIZAJN
cena bez DPH

cena s DPH

58 600,-

70 906,-

59 600,-

72 116,-

59 600,-

72 116,-

59 900,-

72 479,-

60 900,-

73 689,-

60 900,-

73 689,-

62 500,-

75 625,-

63 500,-

76 835,-

63 500,-

76 835,-

63 800,-

77 198,-

64 800,-

78 408,-

64 800,-

78 408,-

Pozn : Interiérový kotol 13/10.2 má nainštalovanú vychladzovaciu smyčku
v teplovodnom výmenníku.
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Možnosti prevedenia s kapotážou kotla VERNER 13/10.2

Interiérová kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PP
a VERNER IK 13/10.2 PZ

„Zazdívací“ kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PP

„Zazdívací“ kapotáž pre VERNER IK 13/10.2 PZ

Rám pre zabudovanie kotla VERNER 13/10 a 13/10.1 do steny
Rám pre jednoduché zabudovanie
interiérových kotlov VERNER 13/10
a 13/10.1 do steny.
Kotol je možné potom obsluhovať
z chodby, či technickej miestnosti,
čo zaručí veľmi čistú prevádzku.

Objednávacie číslo
KVKT10003

Typ
Rám pre 13/10 – predný

cena bez DPH
7 500,-

cena s DPH
9 075,.
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Samočinná miešacia armatúra VERNER
Samočinná miešacia armatúra VERNER je určená k ochrane
kotlov pred nízkoteplotnou koróziou. Rozdeľuje vykurovaciu sústavu
na dve časti: kotlový a vykurovací okruh. Teplotu v každom
okruhu je možné riadiť samostatne. Týmto spôsobom
je zaistené, že teplota vratnej vody do kotla neklesne
pod 60 °C. Ďalšou výhodou je, že kotlový okruh môže
u kotlov o menovitom výkonu 25 kW fungovať i
samotiažovo, takže v ňom nie je nutné inštalovať obehové
čerpadlo.

objednávacie číslo
ZVKX0154
ZVKX0304

Typ
Samočinná miešacia armatúra VERNER
(ku kotlom na kusové drevo)
Trojcestná miešacia armat. VERNER

cena bez DPH

cena s DPH

4 450,-

5 385,-

4 000,-

4 840,-

cena bez DPH
1 670,-

cena s DPH
2 021,-

cena bez DPH
1 360,-

cena s DPH
1 646,-

Automatický ventil k dochladzovaniu
Slúži k zabráneniu možného prekúreniu kotla.

objednávacie číslo
MRUZ0496

Typ
Automatický ventil k dochladzovaniu

Snímač teploty akumulačnej nádrže (bojlera)
Používa sa k prepojeniu kotla a akumulačnej nádrže.
Na reguláciu kotla je možné potom nastaviť maximálnu teplotu
vody v akumulačnej nádrži.

objednávacie číslo
ZVKX0019

Typ
Snímač teploty akumulačnej nádrže (bojlera)

Platnosť cenníka 01.02.2020 – 31.01.2021
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Spínacie hodiny - denné
Vďaka spínacím hodinám je možné jednoduchým nastavením určiť
odstávku kotla a následne i možné opätovné zopnutie kotla.

objednávacie číslo
METR0170

Typ
Spínacie hodiny – denné

cena bez DPH
1 200,-

cena s DPH
1 452,-

Regulátor komínového ťahu
Regulátor komínového ťahu zaisťuje rovnomerný ťah za kotlom a vytvára
optimálne podmienky pre horenie v spaľovacom priestore. Podporuje
prevetrávanie komínového
prieduchu a tým znižuje nebezpečie
kondenzácie. Jeho inštaláciou je možné dosiahnuť 3 – 9% ročnej úspory paliva.
Vyrábajú sa dve varianty: skriňový a stenový.

objednávacie číslo

Typ

ZVKX0139
ZVKX0140

RKT 160 – skriňové prevedenie
HP 160 – stenové prevedenie

cena bez DPH
2 390,1 660,-

cena s DPH
2 892,2 009,-

Spalinový ventilátor VS5
Toto zariadenie je určené k podpore komínového ťahu pre kotly na tuhé
palivá, najmä kotly na drevo. Umiestňuje sa na dymovod medzi výstupné
hrdlo kotla a vstup do komína.
Použitie spalinového ventilátora má nasledujúce prednosti:
1.
2.
3.
4.

Obmedzenie zadymovania pri prikládaní
Uľahčenie a urýchlenie zakúrenia
Zvýšenie výkonu u kotloch závislých na komín. ťahu
Obmedzenie prašnosti pri odpopolňovaní a čistení kotla.

objednávacie číslo
ZVKX0176

Typ
Spalinový ventilátor VS5 s ručným spínaním

cena bez DPH
10 050,-

cena s DPH
12 161,-
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