!!! AKČNÍ NABÍDKA !!!
akční ceny jsou platné do 10. 4. 2010

Solární systém pro ohřev vody s kotlem
Využijte dotace 55 000,- Kč z programu

88 800,- Kč*

99 900,- Kč*

Regulus SOL 250
s turbo kotlem
nebo elektorkotlem

Regulus SOL 300
s kondenzačním kotlem

běžná cena 102 700,- Kč*

běžná cena 113 500,- Kč*

Regulus Vám nabízí kompaktní solární systémy pro celoroční provoz včetně kotlů.
Solární systémy Regulus Vám ušetří 50-70% nákladů na ohřev vody.
Slunce neposílá účty a neznečišťuje životní prostředí.

ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE TOPENÍ
obchod@regulus.cz

www.regulus.cz
* cena bez DPH

Akční nabídka sestav Regulus

!!! akční cena !!!
*
88 800,- Kč

!!! akční cena !!!
*
99 900,- Kč

kotel

Regulus SOL 250

Regulus SOL 300

Objednací kód: NV 2287 s plynovým kotlem
NV 3802 s elektrokotlem

Objednací kód: NV 2289

Běžná cena 102 700,- Kč*

Běžná cena 113 500,- Kč*

M

30-60 °C

• sluneční kolektory s celkovou plochou 5 m2
• solární regulátor s českým menu
• plynový turbo kotel therm 14TX, výkon 6-14 kW
nebo elektrokotel therm EL 15 výkon 2,5-15 kW
• solární zásobník vody 250 l
• montážní příslušenství na šikmou střechu
• izolované potrubí 20 m
• další materiál dle rozpisu

• sluneční kolektory s celkovou plochou 5 m2
• solární regulátor s českým menu
• plynový kondenzační kotel therm 17KD, výkon 3,5-17 kW
• solární zásobník vody 300 l
• montážní příslušenství na šikmou střechu
• izolované potrubí 20 m
• další materiál dle rozpisu

Regulus SOL 250 S11 therm 14TX
nebo therm EL 15
Kotel plynový therm 14TX (turbo), výkon 6-14 kW,
nebo elektrokotel therm EL 15, výkon 2,5-15 kW - 1 ks
Zásobník 250 l včetně izolace, se 2 výměníky - 1 ks

Podrobný rozpis materiálu sestav

Společné pro obě sady:

Sluneční kolektor KPS11
Sada pro uchycení a připojení 2 kolektorů KPS11
Hák pro vlnité tašky pozinkovaný
Separátor vzduchu, kulový kohout, odvzdušňovací ventil
Čerpadlová dvoutrubková skupina s regulací SRS3
Expanzní nádoba 18 l, 6 bar solar
Držák exp. nádoby, připojovací ventil a trubka
Nerezové potrubí navlečené v izolaci 13 mm
Kolekton P Super
Termostatický ventil směšovací TUV, 30-70 °C
Ventil 3-cestný s mikrospínačem
Matice, vsuvky, těsnění

Regulus SOL 300 S11 therm 17KD
Kotel plynový therm 17KD (kondenzační), výkon 3,5-17 kW - 1 ks
Zásobník 300 l včetně izolace, se 2 výměníky - 1 ks
2 ks
1 sada
4 ks
1 sada
1 ks
1 ks
1 sada
20 m
20 l
1 ks
1 ks
1 sada

Využijte dotace 55 000,- Kč z programu ZELENÁ ÚSPORÁM
Podrobnější informace naleznete na http://www.regulus.cz/akce.html.

* cena bez DPH

