Zimowa promocja kotła
Vitodens 100-W
Zamroziliśmy ceny zestawów pakietowych!

do
Tylko 021 r.
.2
31.03

Zima to to dobry okres na modernizację systemu grzewczego w domu. Wymiana starego
kotła na najbardziej efektywny gazowy kocioł
kondensacyjny Vitodens 100-W znacząco
zmniejszy koszty związane z utrzymaniem centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Dla tych z Państwa, którzy właśnie podejmują
decyzję o wyborze nowego kotła przygotowaliśmy atrakcyjną cenowo ofertę promocyjną.
Zimowe zestawy pakietowe
Tylko do 31. marca 2021 r. trwa organizowana
przez nas promocja na zestawy pakietowe
zawierające:
++ Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny
Vitodens 100-W (6,5 do 35 kW)

++ Podgrzewacz c.w.u. Vitocell 100-W
o pojemności od 100 do 150 litrów

++ Elektroniczny termostat pokojowy PSOP,
z programem dziennym i tygodniowym,
z dotykowym, szklanym frontem
oraz inne komponenty, jak armatura zabezpieczająca czy naczynie przeponowe, sprawiające
że oferowane zestawy są gotowymi do podłączenia kompletnymi kotłowniami – patrz opis na
następnej stronie.
Szczegółowe warunki promocji dostępne są na
stronie internetowej oraz u naszych Doradców
Handlowych.

Promocja gazowego kotła
kondensacyjnego Vitodens 100-W

Zestawy pakietowe
Znamionowa moc cieplna [kW]
50/30ºC
			80/60ºC
Kondensacyjny,
jednofunkcyjny kocioł
gazowy Vitodens 100-W
Przystosowany do spalania
gazu GZ-50.
W zestawie pakietowym z:

 podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W typ CUG,
o pojemności 100 litrów

Zakres dostawy pakietów:
6,5 – 19,0
5,9 – 17,3

6,5 – 26,0
5,9 – 23,7

B1HC564

8 036,–

8,8 – 35,0
8,0 – 31,9

B1HC565

Gr. mat.W

B1HC566 nr zam.

8 218,–

8 420,– PLN

A

A

A

C

C

C

 Prosta obsługa za pomocą podświetlanego panelu dotykowego
LCD
 Modulowany cylindryczny palnik
MatriX
 Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej Inox–Radial

 podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W typ CUGA,
o pojemności 120 litrów

B1HC567

9 470,–

B1HC568

B1HC569 nr zam.

9 619,–

9 814,– PLN

A

A

A

B

B

B

 Regulator stałotemperaturowy
(opcjonalnie regulator pogodowy po zamówieniu czujnika
temperatury zewnętrznej – patrz
wyposażenie dodatkowe)

 podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W typ CUGA-A,
o pojemności 120 litrów

 podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W typ CUGA,
o pojemności 150 litrów

B1HC570

9 935,–

B1HC571

10 085,–

B1HC572 nr zam.

10 281,– PLN

A

A

A

A

A

A

B1HC573

9 763,–

B1HC574

9 911,–

B1HC575 nr zam.

10 155,– PLN

A

A

A

B

B

B

 Armatura zabezpieczająca i naczynie przeponowe (8 litrów)
 Wysokoefektywna pompa obiegowa klasy energetycznej A
 Element przyłączeniowy kotła po
stronie spalin
 Hydrauliczny osprzęt przyłączeniowy – zawiera zawory odcinające
 Zawór gazowy

 podgrzewaczem c.w.u.
Vitocell 100-W typ CUGA-A,
o pojemności 150 litrów

B1HC576

10 264,–

B1HC577

10 414,–

B1HC578 nr zam.

10 658,– PLN

 Czujnik temperatury wody
w podgrzewaczu oraz zestaw

A

A

A

przyłączeniowy podgrzewacza

A

A

A

(pakietyz Vitocell 100-W o poj.
120 lub 150 litrów)

Wyposażenie dodatkowe kotła oraz regulatora – patrz cennik główny. Pakiety ze zbiornikami CUGA posiadają klasę efektywności
ogrzewania wody użytkowej A (klasa efektywności zestawu Vitodens 100-W+Vitocell 100-W CUGA)

 Podgrzewacze c.w.u.: Vitocell
100-W typ CUGA (klasa energetyczna B) o zwiększonej izolacji
cieplnej oraz Vitocell 100-W typ
CUGA-A (klasa efektywności A)

10 lat gwarancji

z dodatkowym panelem próżniowym

na wymiennik ze stali szlachetnej
kotłów kondensacyjnych do 150 kW

Kocioł Vitodens 100-W
 Wymiary:

Szczegóły dostępne na stronie:

– długość: 350 mm

www.viessmann.pl/gwarancja

– szerokość: 400 mm
– wysokość: 700 mm
 Szczegółowe dane techniczne dostępne są na stronie internetowej
www.viessmann.pl
Termostat pokojowy PSOP
 Elektroniczny termostat pokojowy
z cyfrowym zegarem sterującym,
z programem dziennym i tygodniowym
 Szklany, dotykowy front
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