bývanie vykurovanie
K modernému bývaniu
rozhodne patrí aj moderný kotol. Taký, s ktorým
pohodlne vykúrite svoju
domácnosť, pripravíte
dostatok teplej vody pre
celú rodinu a ktorého dizajn bude v interiéri pôsobiť príjemne a esteticky.

Atraktívne

Kotol ecoTEC plus/exclusiv so 75 l zásobníkom

zostavy v akcii

Zostava kotla ecoTEC plus/exclusiv
so stacionárnym zásobníkom

Srdcom kotla je inovatívny nerezový tepelný výmenník. Oba kotly sa hodia do nového i rekonštruovaného domu, dokonca aj
do príbytku, v ktorom sa predtým využívalo radiátorové alebo podlahové vykurovanie.

S

pokojný úsmev na perách vám vyčaria zostavy závesných kondenzačných kotlov ecoTEC plus a ecoTEC
exclusiv so zásobníkom teplej vody. Značka Vaillant teraz ponúka tieto variabilné
zostavy za atraktívnu cenu. Ku kvalitnému
kotlu so zásobníkom teplej vody dostanete zdarma aj ekvitermický regulátor calorMATIC 470 a prepojovacie príslušenstvo.
Verní pomocníci
v domácnosti
Kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv je
inteligentný kotol, s ktorým sa vyhnete
mnohým starostiam. Dokáže totiž samostatne pracovať, optimalizovať svoju
prevádzku a súčasne diagnostikovať prí-
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padné problémy. Netreba ho pritom zdĺhavo a komplikovane nastavovať. Vďaka
schopnosti kotla prispôsobovať výkon
skutočnej potrebe tepla, ale tiež vysokoúčinnému čerpadlu, môžete významne znižovať aj náklady za energie. Kotol značky
Vaillant je k dispozícii v troch výkonových
verziách, so širokým rozsahom modulácie
výkonu už od 2,4 kW. Kondenzačný kotol
ecoTEC plus je modulačný kotol s plynulou reguláciou výkonu na vykurovanie,
ktorý vyhovie každému užívateľovi. Jednak svojím rozsahom výkonu, účinnosťou,
ale aj bezpečnosťou. Vyrába sa v štyroch
výkonových radoch – 12, 18, 24 a 37 kW,
najnovšie sa sortiment rozšíril aj o kotly
ecoTEC plus s výkonom 80 – 120 kW.

Kombinujte podľa chuti
S kotlami ecoTEC plus a ecoTEC exclusiv
môžete vykurovať, v kombinácii so zásobníkom teplej vody však umožňujú aj jednorazové pokrytie väčšej spotreby teplej
vody so zachovaním jej stabilnej teploty pri
odbere. Kotol je so zásobníkom dizajnovo
aj rozmerovo zosúladený, preto elegantne
zapadá do interiéru každej domácnosti.
Zostavu si môžete vytvoriť presne podľa
vašej chuti. Do menšieho bytu či domu je
vhodná kombinácia kotlov ecoTEC plus
alebo ecoTEC exclusiv so 75 l zásobníkom,
ktorý sa dá variabilne namontovať vpravo
alebo vľavo od kotla, prípadne nainštalovať priamo pod neho. Máte vyššie nároky
na teplú vodu? V takom prípade je pre vás
ideálna zostava kotla so stacionárnym zásobníkom s objemom 120 alebo 150 litrov.
Jednou zo zaujímavých možností je aj
kombinácia kotla ecoTEC plus s prietokovým ohrevom teplej vody a závesného vrstveného zásobníka s objemom 20 l (10 +
10 litrov). Tento zásobník zaberá len minimum miesta na stene, pretože sa montuje
za závesný kotol. Viac informácií o daných
kondenzačných kotlov na www.vaillant.sk.
Reko z materiálov Vaillant
Foto: Vaillant

