Akční sestavy 2012

Topné systémy skládající se z plynových kotlů,
slunečních kolektorů a tepelných čerpadel.
Nabídka platná od 10. dubna do 30. června 2012.
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Úvod/obsah

Modernizace se vyplatí

Vitodens 200-W / 300-W
Nástěnný plynový kondenzační

Na období od 10. dubna do 30. června 2012 jsme
pro Vás připravili mimořádně výhodné sestavy,
které Vám ulehčí rozhodování při modernizaci
topného zařízení. Získáte nejsnadnější přístup
k moderní tepelné technice, která ušetří nejen
Vaše náklady na vytápění, ale zároveň chrání
životní prostředí. Mimo jiné se na uvedené akční
sestavy kondenzačních kotlů a tepelných
čerpadel vztahuje prodloužená záruka 5 let.
V období této kampaně navíc dostane každý
nový majitel kotle nebo tepelného čerpadla do
35 kW hotelový poukaz „Welcome Plus“, čímž
získá možnost načerpat novou energii během
minimálně dvoudenního pobytu v jednom z více
než 250 evropských hotelů, a ušetří tak až 50 %
nákladů!

kotel se 120 resp. 300litrovým
zásobníkem.
Jmenovitý tepelný výkon: 3,8
až 26 kW
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Vitodens 222-W / 222-F / 242-F
Obzvláště prostorově úsporné
plynové kondenzační zařízení
s integrovaným nabíjecím
zásobníkem.
Jmenovitý tepelný výkon: 4,8
až 26 kW
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Vitosol 200-F / 200-T
Plochý resp. vakuový trubicový
kolektor pro efektivní využití

Poukaz zahrnuje dvoudenní pobyt pro dvě
osoby v dvoulůžkovém pokoji včetně snídaně
resp. polopenze (podle rezervovaných služeb)
a jednu welcome službu.
To znamená, že každý nový majitel kotle
Viessmann získává nárok vychutnat si dvě
noci a zaplatí pouze za jednu!

sluneční energie.
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Vitocal 200-S
Splitové tepelné čerpadlo
vzduch / voda s chladicí funkcí
pro využití levné energie venkovního vzduchu.

5letá záruka „vše v jednom“

Jmenovitý tepelný výkon: 3,0
až 10,6 kW

S cílem reagovat na požadavky trhu, neustále
zvyšovat kvalitu a dostupnost našich služeb
jsme s platností od 1. března 2012 uvedli na
český trh rozšířenou kompletní 5letou záruku
na kondenzační kotle Vitodens, Vitocrossal
a tepelná čerpadla Vitocal do 35 kW. Rozšíření
/ prodloužení záruky je doplěno komplexními
službami, ve formě all inclusive servisních
smluv. Uzavření servisní smlouvy a realizace
pravidelného ročního servisu je současně podmínkou prodloužení záruky.
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Vitocal 222-S / 242-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch
/ voda s chladicí funkcí s vestavěným zásobníkem pitné vody
o objemu 170 litrů.
Jmenovitý tepelný výkon: 3,0 až
10,6 kW
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Vitocal 222-G / 242-G
Kompaktní tepelné čerpadlo

Výhody na první pohled

země / voda s integrovaným
zásobníkem pitné vody

 Komplexní 5letá záruka.
 Vyúčtování jedním ﬁxním ročním paušálem.
 Připomenutí a dohodnutí termínu ročního
servisu.
 Organizace a provedení ročního servisu,
telefonická kontrola spokojenosti s provedením ročního servisu.
 Bezplatné odstraňování záručních závad.
 Zpoplatněné odstraňování závad nespadajících pod záruku.
 Hotline s havarijní službou pro havárie
(studené zařízení) v hlavní topné sezóně.

o objemu 170 litrů resp.
220 litrů.
Jmenovitý tepelný výkon: 5,9 až
10,0 kW
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Kompletní program ﬁrmy
Viessmann
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Akční sestavy 2012

VITODENS 200-W / 300-W
Nástěnný plynový kondenzační kotel.

Testsieger
GUT (1,7)
VITODENS 300-W
Im Test: 9 Gas-Brennwertkessel
mit Solarspeicher
1 Testsieger

Ceníková
cena *)

Akční
cena *)

Obj. č.

Popis

WB2CB61 /
WB2CB62

Sestava s nástěnným plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 200-W,
typ WB2C, 4,8 až 19,0 / 6,5 až 26,0 kW včetně regulace Vitotronic 200
pro ekvitermní provoz, montážní pomůcky, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, typ CUG o objemu 120 litrů, propojovací sady kotel/
zásobník a dálkového ovládání Vitotrol 200A.

72 510,–
74 700,–

65 260,–
67 230,–

WB2CB67 /
WB2CB68

Sestava s nástěnným plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 200-W,
typ WB2C, 4,8 až 19,0 / 6,5 až 26,0 kW včetně regulace Vitotronic 200
pro ekvitermní provoz, montážní pomůcky, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, typ CVB o objemu 300 litrů, propojovací sady kotel/
zásobník a dálkového ovládání Vitotrol 200A.

84 330,–
86 500,–

75 900,–
77 850,–

WB3D339 /
WB3D340

Sestava s nástěnným plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 300-W,
typ WB3D, 3,8 až 19,0 / 5,2 až 26,0 kW včetně regulace Vitotronic 200
pro ekvitermní provoz, montážní pomůcky, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, typ CUG o objemu 120 litrů, propojovací sady kotel/
zásobník a dálkového ovládání Vitotrol 200A.

88 920,–
93 060,–

80 030,–
83 750,–

WB3D347 /
WB3D348

Sestava s nástěnným plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 300-W,
typ WB3D, 3,8 až 19,0 / 5,2 až 26,0 kW včetně regulace Vitotronic 200
pro ekvitermní provoz, montážní pomůcky, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, typ CVB o objemu 300 litrů, propojovací sady kotel/
zásobník a dálkového ovládání Vitotrol 200A.

101 180,–
105 290,–

91 060,–
94 760,–

*) Uvedené ceny jsou v Kč a bez zákonné DPH.

Ausgabe 7/2010

Proﬁtujte z těchto předností
 Obzvláště prostorově úsporný plynový
kondenzační kotel.
 Účínnost až 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
díky výhřevných plochám Inox-Radial.
 Sálavý hořák MatriX s vysokým stupňem
využití díky tkanině z ušlechtilé nerezové
oceli – odolný při vysokých teplotách.
 Regulace spalování Lambda Pro Control
pro všechny druhy plynu.
 Tichý chod díky nízkým otáčkám
ventilátoru.
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VITODENS 222-W / 222-F / 242-F
Nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným 46litrovým nerezovým zásobníkem
resp. stacionární plynový kondenzační kotel s integrovaným 100 / 170litrovým smaltovaným nabíjecím zásobníkem.

Ceníková
cena *)

Akční
cena *)

Obj. č.

Popis

WS2B138

Sestava s nástěnným plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 222-W,
typ WS2B, 6,5 až 26,0 kW včetně regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz a integrovaného nerezového zásobníku o objemu 46 litrů,
montážní pomůcky a dálkového ovládání Vitotrol 300A.

81 280,–

65 850,–

FS2B072

Sestava s kompaktním plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 222-F,
typ FS2B, 4,8 až 19,0 kW včetně regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, integrovaného zásobníku o objemu 100 litrů, připojovací
sady a dálkového ovládání Vitotrol 300A.

93 990,–

72 080,–

FS2B073

Sestava s kompaktním plynovým kondenzačním kotlem Vitodens 222-F,
typ FS2B, 6,5 až 26,0 kW včetně regulace Vitotronic 200 pro ekvitermní provoz, integrovaného zásobníku o objemu 100 litrů, připojovací
sady a dálkového ovládání Vitotrol 300A.

96 750,–

74 210,–

FB2B032

Sestava s kompaktnim plynovým kondenzačnim kotlem Vitodens 242-F,
typ FB2B, 4,8 až 19,0 kW včetně regulace Vitotronic 200 pro ekvitermni
provoz, integrovaného zásobníku o objemu 170 l, připojovací sady a dálkového ovládání Vitotrol 300A.

106 730,–

91 060,–

*) Uvedené ceny jsou v Kč a bez zákonné DPH.

Proﬁtujte z těchto předností
 Obzvlášť prostorově úsporné plynové
kondenzační zařízení s integrovaným
nabíjecím zásobníkem.
 Účinnost až do 98% (Hs) / 109% (Hi) díky
výhřevným plochám Inox-Radial.
 Výhřevné plochy Inox-Radial se
samočisticím efektem hladkých stěn
z nerezu díky usměrněnému toku kondenzátu a spalin.
 Cylindrický hořák MatriX s vysokým
stupněm využití díky tkanině z ušlechtilé
nerezavějící oceli – odolný i při vysokém
teplotním zatížení.
 Regulace spalování Lambda Pro Control
pro všechny druhy plynu.
 Tichý chod díky nízkým otáčkám ventilátoru.
 Vysoký komfort teplé vody s okamžitou
dostupností.
 Vysoký trvalý výkon teplé vody díky
nabíjení zásobníku.

Akční sestavy 2012

VITOSOL 200-F / 200-T
Ploché resp. trubicové solární kolektory pro ohřev TV.

Ceníková
cena *)

Akční
cena *)

Obj. č.

Popis

SK02744 /
SK02745

Sestava Vitosol 200-F SV2A / SH2A včetně 2 ks kolektorů
Vitosol 200-F (celková plocha 4,6 m2), čerpací stanice Solar-Divicon
s oběhovým čerpadlem (typ PS10), solární expanzní nádoby 25/40 litrů,
odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním,
připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatura
a solárního regulačního modulu SM1.

59 640,–
60 330,–

53 680,–
54 300,–

SK02622 /
SK02614

Sestava Vitosol 200-F SV2A / SH2A včetně 2 ks kolektorů Vitosol 200-F
(celková plocha 4,6 m2), bivalentního zásobníkového ohřívače vody
Vitocell 100-W, typ CVB, o objemu 300 litrů, čerpací stanice Solar-Divicon s oběhovým čerpadlem (typ PS10), solární expanzní nádoby 25/40 litrů,
odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním,
připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury
a solárního regulačního modulu SM1 / solární regulace Vitosolic 100 SD1.

90 760,–
91 500,–

81 680,–
82 350,–

92 650,–
93 360,–

83 390,–
84 020,–

SK03233

Sestava Vitosol 200-T SP2 včetně 1 ks kolektoru Vitosol 200-T
(celková plocha 3 m2), čerpací stanice Solar-Divicon s oběhovým
čerpadlem (typ PS10), solární expanzní nádoby o objemu 25 litrů,
odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem s odvzdušněním,
připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů), plnicí armatury
a solárního regulačního modulu SM1.

77 790,–

70 010,–

SK03219

Sestava Vitosol 200-T SP2 včetně 1 ks kolektoru Vitosol 200-T
(celková plocha 3 m2), bivalentního zásobníkového ohřívače vody
Vitocell 100-W, typ CVB, o objemu 300 litrů, čerpací stanice SolarDivicon s oběhovým čerpadlem (typ PS10), solární expanzní nádoby
o objemu 25 litrů, odlučovače vzduchu, šroubení se svěrným kroužkem
s odvzdušněním, připojovacího potrubí, teplonosného média (25 litrů),
plnicí armatury a solárního regulačního modulu SM1 / solární regulace
Vitosolic 100 SD1.

108 910,–

98 020,–

109 400,–

98 460,–

SK01685 /
SK01696

SK03215

Upevňovací sadu pro kolektory je potřeba objednat zvlášť dle typu střechy.
*) Uvedené ceny jsou v Kč a bez zákonné DPH.

Proﬁtujte z těchto předností
Vitosol 200-F
 Plochý solární kolektor s vysoce účinnou
Sol-Titanovou povrchovou úpravou.
 Vysoká účinnost díky absorbéru s vysoce
selektivním Sol-Titanovým povrchem,
integrované spojení a vysoce účinná
tepelná izolace.
 Univerzálně použitelný: pro ploché a šikmé
střechy, integraci do střechy nebo volně
stojící upevnění.
Vitosol 200-T
 Vysoce efektivní vakuový trubicový
kolektor na principu Heatpipe pro vysokou
účinnost a spolehlivost.
 Univerzální použití díky svislé montáži
nezávislé na poloze umožňující pozici trubic
vodorovně na střechách a fasádách.
 Jednoduché a bezpečné připojení jednotlivých trubic pomocí inovativního
nástrčného systému.
Stávající systém
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VITOCAL 200-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda typ AWB resp. AWB-AC s chladicí funkcí.

Ceníková
cena *)

Akční
cena *)

Obj. č.

Popis

Z011255 /
Z011259

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 200-S, vzduch / voda
typ AWB / AWB-AC s chladicí funkcí, 3,0 kW, včetně el. průtokového
ohřívače topné vody 9,0 kW (pouze u verze AWB-AC), dálkového
ovládání Vitotrol 200A, čidla teploty zásobníku, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, typ CVA, o objemu 300 litrů (barva bílá) a expanzní
nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem.

138 780,–
153 490,–

119 350,–
131 990,–

Z011256 /
Z011260

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 200-S, vzduch / voda
typ AWB / AWB-AC s chladicí funkcí, 5,6 kW, včetně el. průtokového
ohřívače topné vody 9,0 kW (pouze u verze AWB-AC), dálkového
ovládání Vitotrol 200A, čidla teploty zásobníku, zásobníkového ohřívače
Vitocell 100-W, typ CVA, o objemu 300 litrů (barva bílá) a expanzní
nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem.

148 000,–
162 710,–

127 270,–
139 930,–

Z011257 /
Z011261

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 200-S, vzduch / voda
typ AWB / AWB-AC s chladicí funkcí, 7,7 kW, včetně el. průtokového
ohřívače topné vody 9,0 kW (pouze u verze AWB-AC), dálkového ovládání Vitotrol 200A, čidla teploty zásobníku, bivalentního zásobníkového
ohřívače Vitocell 100-W, typ CVB, o objemu 300 litrů (barva bílá)
a expanzní nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem.

215 830,–
228 090,–

185 600,–
196 150,–

Z011258 /
Z011262

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 200-S, vzduch / voda
typ AWB / AWB-AC s chladicí funkcí, 10,6 kW, včetně el. průtokového
ohřívače topné vody 9,0 kW (pouze u verze AWB-AC), dálkového ovládání Vitotrol 200A, čidla teploty zásobníku, bivalentního zásobníkového
ohřívače Vitocell 100-W, typ CVB, o objemu 300 litrů (barva bílá)
a expanzní nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem.

231 040,–
243 300,–

198 700,–
209 240,–

*) Uvedené ceny jsou v Kč a bez zákonné DPH.

Proﬁtujte z těchto předností
 Cenově zajímavé tepelné čerpadlo vzduch /
voda, topný výkon 3,0 až 10,6 kW.
 Vysoké roční pracovní číslo na základě vysoké
efektivity při provozu s částečným zatížením.
 U verze „AWB-AC“ je již z výroby integrován
el. průtokový ohřívač topné vody 9,0 kW.
 Venkovní jednotka s výparníkem odolná proti
povětrnostním vlivům, kompresor, expanzní
ventil a ventilátor.
 Tichý provoz díky regulaci řízení otáček
ventilátoru.
 Vhodné k připojení na podlahové topení.

Akční sestavy 2012

VITOCAL 222-S / 242-S
Splitové tepelné čerpadlo vzduch / voda s chladicí funkcí.

Ceníková
cena *)

Akční
cena *)

Obj. č.

Popis

Z011263 /
Z011264

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 222-S, vzduch / voda
s chladicí funkcí, vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 170 litrů,
3,0 resp. 5,6 kW, včetně dálkového ovládání Vitotrol 200A, připojovací
hydraulické sady, připojovací sady výstupu / zpátečky topného okruhu
a expanzní nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem.

155 240,–
165 560,–

142 840,–
152 310,–

Z011265 /
Z011266

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 222-S, vzduch / voda
s chladicí funkcí, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 170 litrů,
7,7 resp. 10,6 kW, včetně dálkového ovládání Vitotrol 200A, připojovací
hydraulické sady, připojovací sady výstupu / zpátečky topného okruhu
a expanzní nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem.

227 470,–
242 680,–

209 270,–
223 290,–

Z011267 /
Z011268

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 242-S, vzduch / voda
s chladicí funkcí, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 220 litrů
a připravou pro solární využití, 3,0 resp. 5,6 kW, včetně dálkového
ovládání Vitotrol 200A, připojovací hydraulické sady, připojovací sady
výstupu / zpátečky topného okruhu a expanzní nádoby o objemu 25 litrů
s držákem na stěnu a ventilem.

170 200,–
180 520,–

156 600,–
166 070,–

Z011269 /
Z011270

Sestava se splitovým tepelným čerpadlem Vitocal 242-S, vzduch / voda
s chladicí funkcí, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 220 litrů
a připravou pro solární využití, 7,7 resp. 10,6 kW, včetně dálkového
ovládání Vitotrol 200A, připojovací hydraulické sady, připojovací sady
výstupu / zpátečky topného okruhu a expanzní nádoby o objemu 25 litrů
s držákem na stěnu a ventilem.

242 070,–
257 280,–

222 700,–
236 710,–

*) Uvedené ceny jsou v Kč a bez zákonné DPH.

Proﬁtujte z těchto předností
 Komfortní a díky reverzibilnímu provedení
vhodné k vytápění i chlazení.
 Inverterový kompresor umožňuje optimální
přizpůsobení výkonu potřebě vytápění
a chlazení.
 Vysoká efektivita při provozu s částečným
zatížením díky kompresoru s regulovaným
výkonem.
 Maximální výstupní teplota do 55 °C při
venkovní teplotě –15 °C.
 Malé akustické výkony venkovní jednotky
při provozu s částečným zatížením díky
ventilátoru a kompresoru s regulovanými
otáčkami.
 Není nutná ochrana proti mrazu oproti
běžným venkovním čerpadlům.
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VITOCAL 222-G / 242-G
Tepelné čerpadlo země / voda s integrovaným smaltovaným zásobníkem
170 resp. 220 litrů.

Ceníková
cena *)

Akční
cena *)

Obj. č.

Popis

Z011276 /
Z011277

Sestava s tepelným čerpadlem Vitocal 222-G, země / voda, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 170 litrů, 5,9 resp 7,7 kW,
včetně dálkového ovládání Vitotrol 200A, připojovací hydraulické sady,
připojovací sady výstupu / zpátečky topného okruhu, sady příslušenství
primárního okruhu, hlídače primárního tlaku, expanzní nádoby o objemu
25 litrů s držákem na stěnu a ventilem, expanzní nádoby o objemu
18 litrů s držákem na stěnu, pojistné skupiny a hlídače sledu fází.

202 270,–
211 280,–

190 150,–
198 600,–

Z011278

Sestava s tepelným čerpadlem Vitocal 222-G, země / voda, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 170 litrů, 10,0 kW, včetně dálkového ovládání Vitotrol 200A, připojovací hydraulické sady, připojovací
sady výstupu / zpátečky topného okruhu, sady příslušenství primárního
okruhu, hlídače primárního tlaku, expanzní nádoby o objemu 25 litrů
s držákem na stěnu a ventilem, expanzní nádoby o objemu 18 litrů
s držákem na stěnu, pojistné skupiny a hlídače sledu fází.

224 040,–

210 600,–

Z011279 /
Z011280

Sestava s tepelným čerpadlem Vitocal 242-G, země / voda, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 220 litrů, 5,9 resp. 7,7 kW,
včetně dálkového ovládání Vitotrol 200A, připojovací hydraulické sady,
připojovací sady výstupu / zpátečky topného okruhu, sady příslušenství
primárního okruhu, hlídače primárního tlaku, expanzní nádoby o objemu
25 litrů s držákem na stěnu a ventilem, expanzní nádoby o objemu
18 litrů s držákem na stěnu, pojistné skupiny a hlídače sledu fází.

220 440,–
229 450,–

207 230,–
215 700,–

Z011281

Sestava s tepelným čerpadlem Vitocal 242-G, země / voda, s vestavěným zásobníkem pitné vody o objemu 220 litrů a přípravou pro solární
využití, 10,0 kW, včetně dálkového ovládání Vitotrol 200A, připojovací
hydraulické sady, připojovací sady výstupu / zpátečky topného okruhu,
sady příslušenství primárního okruhu, hlídače primárního tlaku, expanzní
nádoby o objemu 25 litrů s držákem na stěnu a ventilem, expanzní
nádoby o objemu 18 litrů s držákem na stěnu, pojistné skupiny a hlídače
sledu fází.

242 190,–

227 680,–

*) Uvedené ceny jsou v Kč a bez zákonné DPH.

Proﬁtujte z těchto předností
 Vysoká výkonová čísla: hodnota COP podle
normy EN 14511 až 4,3 (solanka 0 °C / voda
35 °C) (COP = Coefﬁcient of Performance).
 Maximální výstupní teplota: 60 °C.
 Snadná instalace díky variabilnímu
připojovacímu příslušenství.
 Vysoký komfort přípravy TV díky integrovanému zásobníku teplé vody s objemem
220 litrů u tepelného čerpadla Vitocal 242-G
(Vitocal 222-G s objemem 170 litrů).
 Nová regulace Vitotronic se snadnou
obsluhou a displejem se stručným srozumitelným textem.

Kompletní program ﬁrmy Viessmann

Olejové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

Plynové nízkoteplotní
a kondenzační kotle

13–20 000 kW

1,9–20 000 kW

Solární termické
systémy a fotovoltaika

Rodinné domy

Bytové domy

Průmyslové
objekty

Centrální
zásobování
teplem

Individuální řešení s efektivními systémy
Perspektivní topné systémy pro všechny zdroje energie a oblasti použití.

Kompletní program Viessmann
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
pro všechny oblasti použití a všechny zdroje
energií individuální řešení s efektivními systémy. Jako ekologický průkopník dodává naše
společnost už po celé desetiletí jak účinné
a topné systémy s nízkými emisemi na olej
a plyn, tak také solární systémy, topné systémy pro obnovitelné zdroje a dále tepelná
čerpadla.
Kompletní program ﬁrmy Viessmann nabízí
špičkové technologie a udává trend pro celé
odvětví. S vysokou energetickou efektivitou
pomáhá šetřit náklady na vytápění a představuje správnou volbu i z ekologického
hlediska.

Individuální hospodárné řešení
Viessmann má pro každé použití ten správný
topný systém, závěsný nebo stacionární,
individuálně kombinovaný, ale také perspektivní a hospodárný. Ať už je určen pro rodinné
domy (pro jednu nebo dvě rodiny), pro velké
obytné budovy, ﬁrmy a průmysl a nebo pro
místní sítě dálkového vytápění. Přitom je
nepodstatné, zda je zařízení určené pro
modernizaci nebo novostavbu.
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Zařízení na vytápění dřevem,
kogenerační jednotky
a zařízení na bioplyn
4–13 000 kW

Tepelná čerpadla
země/voda, voda/voda
a vzduch/voda
1,5–1 500 kW

Klimatizační technika

Systémové komponenty

Kompletní program ﬁrmy Viessmann:
individuální řešení s efektivními systémy pro všechny
zdroje energií a oblasti použití.

Inovátor
Skupina Viessmann udává krok v technologii
vytápění. Za ním stojí značka Viessmann
a značky dceřiných společností, které jsou
formované ve stejném duchu a stejně silnou
inovací.
Spektrum působnosti zahrnuje:
Topná technika pro olej a plyn.
Solární systémy.
Tepelná čerpadla.
Zařízení pro vytápění dřevem.
Kogenerační jednotky.
Zařízení na bioplyn.
Klimatizační jednotky.
Systémové komponenty.
Služby.

Ve všech těchto segmentech na trhu je
Viessmann vysoce specializovaný, zároveň má
ale oproti specializovaným prodejcům rozhodující výhodu: Viessmann rozumí topné technice
jako systematickému celku a nabízí otevřené
poradenství po technologické stránce. To
garantuje u každé činnosti to nejlepší řešení.

Skupina Viessmann

Viessmann, spol. s r.o.
Chrášťany 189
252 19 Rudná
tel.: 257 090 900
fax: 257 950 306
www.viessmann.cz
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