
Zostavy na vykurovanie a ohrev pitnej vody
platné od 27. 3. 2013

Cenník
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Wolf Slovenská republika – váš partner 
pre energeticky úsporné systémy v oblasti 
vykurovania, vetrania a klimatizácie!

Spoločnosť Wolf Slovenská republika s.r.o. vznikla v roku 2013 zmenou spoločnosti K K H spol. s r.o., ktorá pôsobila na Slovensku
od roku 1991. V novej spoločnosti Wolf Slovenská republika sa tak spája kompetencia a 50 ročná tradícia značky Wolf ako 
výrobcu energeticky úsporných systémov a vyše 20 ročné odborné skúsenosti spoločnosti KKH v oblasti vykurovacích zdrojov 
a nízkoteplotných sálavých systémov gabotherm®.

Jeden partner, jeden systém, výsledok na jednotku!
Wolf Slovenská republika je kompetentný a spoľahlivý partner, s ktorým získate nielen kvalitné produkty Made in Germany, 
ale aj technickú podporu a poradenstvo pri projektovaní, montáži, uvedení do prevádzky a obsluhe!

Rodina produktov Wolf pracuje na jednotnom princípe
Zariadenia zo širokej ponuky Wolf vytvárajú úsporné systémy, ktoré vďaka vzájomnej kompatibilite zabezpečujú používateľom
správnu funkciu, bezproblémový a úsporný chod.

Energeticky úsporné systémy Wolf
• zdroje tepla: kondenzačné kotly, ohrev vody,

• alternatívne technológie: solárne systémy, tepelné čerpadlá,

• nízkoteplotné sálavé systémy gabotherm®: podlahové a stenové vykurovanie, stropné chladenie,

• pripojenia radiátorových telies,

• vetranie s rekuperáciou,

• klimatizácia,

• kogeneračné jednotky.

Spoločnosť Wolf Slovenská republika vám s platnosťou od 27. 3. 2013 prináša 
ponuku kompletných zostáv kondenzačných kotlov, zásobníkov pitnej vody, so solárnym
ohrevom a podlahového vykurovania, ktoré sú určené pre rodinnú výstavbu.

Čo je to zostava od spoločnosti Wolf Slovenská republika?
Zostava je ucelená ponuka vybraných produktov značky Wolf alebo gabotherm®, ktoré sú vzájomne logicky, funkčne a technicky
prepojené tak, aby pokryla potrebu zákazníka bez nutnosti dodatočného nákupu ďalších komponentov. Zostavy sú ďalej 
kombinovateľné do väčších celkov, čím sa zabezpečuje riešenie potrieb zákazníka "na mieru".

Prečo by mal zákazník uprednostniť zostavu od Wolfa?
1. záruka kompatibility - Wolf Slovenská republika garantuje kompatibilitu všetkých prvkov v zostave. Jednotlivé produkty sú 

zosúladené, správne dimenzované pre konkrétne riešenie a je tak zabezpečená bezproblémová inštalácia a prevádzka systému.

2. záruka kompletnosti - zostava od Wolfa je kompletná a obsahuje všetko základné príslušenstvo, bez ktorého nemôže systém
správne fungovať.  

3. záruka dobrej ceny - ceny zostáv sú zvýhodnené oproti cenníkovým cenám a zároveň sú prehľadné a kompletné. Zákazník 
sa tak nemusí obávať prípadných dodatočných prekvapení.



Obj. č. KOT11 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-11 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 038)

1 360 €

Zostavy kondenzačných
kotlov na vykurovanie

Zostava kondenzačného kotla 11 kW na vykurovanie

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks

+ nástenný držiak (24 77 275), 1 ks

Obj. č. KOT11A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-11 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 335)

1 560 €

Obj. č. KOT20 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-20 s 3-stupňovým čerpadlom (86 10 496)

1 360 €

Zostava kondenzačného kotla 20 kW na vykurovanie

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks

+ nástenný držiak (24 77 275), 1 ks

Obj. č. KOT20A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-20 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 336)

1 560 €

Obj. č. KOT24 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-24 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 040)

1 390 €

Zostava kondenzačného kotla 24 kW na vykurovanie

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks

+ nástenný držiak (24 77 275), 1 ks

Obj. č. KOT24A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-24 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 337)

1 590 €

Obj. č. ZAS120

CSW-120 (86 02 798)

750 €

Zostava zásobníka pitnej vody 120 l

+ pripáj. súprava pre CSW-120, inštalácia nad omietku (86 02 714), 1 súprava

Obj. č. ZAS200

SE-2 stojatý ohrievač vody 200 l (89 03 847)

935 €

Zostava zásobníka pitnej vody 200 l

+ pripájacia súprava pre samostatný ohrievač vody (86 02 715), 1 súprava

Obj. č. ZAS300S

SEM-2 solárny ohrievač vody, 300 l (24 83 737)

1 225 €

Zostava solárneho zásobníka pitnej vody 300 l

+ pripájacia súprava pre samostatný ohrievač vody (86 02 715), 1 súprava

Zostavy zásobníkov pitnej vody

3Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-104 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-84 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-104 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-84 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-94 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-74 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-39 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-49 €
oproti cenníkovej cene
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Kombinačná tabuľka pre zostavy kondenačných kotlov 
a zásobníkov pitnej vody

Zostava na vykurovanie
s kondenzačným 
kotlom 11 kW

Zostava na vykurovanie
s kondenzačným 
kotlom 20 kW

Zostava na vykurovanie
s kondenzačným 
kotlom 24 kW

Zostava zásobníka 
pitnej vody 120 l

Zostava zásobníka 
pitnej vody 200 l

Zostava solárneho zásobníka 
pitnej vody 300 l

Obj. č. KOT11
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS120

2 110 €

Obj. č. KOT11
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS200

2 295 €

Obj. č. KOT11
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS300S

2 585 €
Obj. č. KOT11A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS120

2 310 €

Obj. č. KOT11A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS200

2 495 €

Obj. č. KOT11A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS300S

2 785 €
Obj. č. KOT20
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS120

2 110 €

Obj. č. KOT20
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS200

2 295 €

Obj. č. KOT20
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS300S

2 585 €
Obj. č. KOT20A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS120

2 310 €

Obj. č. KOT20A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS200

2 495 €

Obj. č. KOT20A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS300S

2 785 €
Obj. č. KOT24
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS120

2 140 €

Obj. č. KOT24
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS200

2 325 €

Obj. č. KOT24
(s 3-stupňovým čerpadlom)

Obj. č. ZAS300S

2 615 €
Obj. č. KOT24A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS120

2 340 €

Obj. č. KOT24A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS200

2 525 €

Obj. č. KOT24A
(s čerpadlom energ. triedy A)

Obj. č. ZAS300S

2 815 €

Ako pracovať s Kombinačnou tabuľkou?
Vyberte si požadovanú zostavu na vykurovanie s kondenzačným kotlom 
(v riadku) a zostavu zásobníka pitnej vody (v stĺpci). V mieste prekríženia 
daného riadka a stĺpca nájdete cenu pre variantu kondenzačného kotla 

s trojstupňovým čerpadlom a pre variantu kondenzačného kotla s čerpadlom
triedy A. 
Uvedené ceny sú výslednými cenami pre vami zvolenú kombináciu.

Ceny sú bez DPH



Zostavy kondenzačných kotlov na vykurovanie
so zabudovaným vrstveným zásobníkom 
pitnej vody

Obj. č. KOTW11A

CGW 11/100 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 505)

2 470 €

Zostava kondenzačného kotla 11 kW 
so zabudovaným vrstveným zásobníkom pitnej vody

+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks
+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks
+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ pripájacia súprava CGW na inštaláciu nad omietkou (86 10 476), 1 súprava

Obj. č. KOTW20 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGW-20/120 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 735)

2 222 €

+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks
+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ pripájacia súprava CGW na inštaláciu nad omietkou (86 10 476), 1 súprava

Obj. č. KOTW20A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGW-20/120 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 339)

2 470 €

Zostava kondenzačného kotla 20 kW so zabudovaným vrstveným zásobníkom pitnej vody

Obj. č. KOTW24 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGW-24/140 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 736)

2 250 €

+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks
+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ pripájacia súprava CGW na inštaláciu nad omietkou (86 10 476), 1 súprava

Obj. č. KOTW24A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGW-24/140 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 341)

2 480 €

Zostava kondenzačného kotla 24 kW so zabudovaným vrstveným zásobníkom pitnej vody

5Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-101 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-129 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-131 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-101 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-121 €
oproti cenníkovej cene



Hydraulické zostavy

Obj. č. HYDR1

Modul zmiešavača MM (89 05 380)

1 070 €

Hydraulická zostava 1

+ čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu (20 70 867) - čerpadlo 
energetickej triedy A, 1 ks

+ regulačná skupina pre zapojenie so vstrekovaním (20 70 431), 1 ks
+ nástenný držiak pre čerpadlovú skupinu (20 12 076), 1 ks

Obj. č. HYDR2

Modul zmiešavača MM (89 05 380)

1 330 €

Hydraulická zostava 2

+ čerpadlová skupina vykurovacieho okruhu (20 70 867) - čerpadlo 
energetickej triedy A, 1 ks

+ regulačná skupina pre zapojenie so vstrekovaním (20 70 431), 1 ks
+ nástenný držiak pre čerpadlovú skupinu (20 12 076), 2 ks
+ uzatváracia skupina vykurovacieho okruhu (20 70 432), 1 ks

Obj. č. KOTP20 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-K 20 s 3-stupňovým čerpadlom (86 10 497)

1 499 €

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks

+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks
+ prípojky - teplej vody, studenej vody s uzatváracím ventilom (20 11 025, 20 11 026)

Obj. č. KOTP20A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-K 20 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 342)

1 720 €

Zostava kondenzačného kotla 20 kW s prietokovým ohrevom pitnej vody

Obj. č. KOTP24 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-K 20 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 041)

1 570 €

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks

+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks
+ prípojky - teplej vody, studenej vody s uzatváracím ventilom (20 11 025, 20 11 026)

Obj. č. KOTP24A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-K 20 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 343)

1 770 €

Zostava kondenzačného kotla 24 kW s prietokovým ohrevom pitnej vody

Zostavy kondenzačných kotlov na vykurovanie
s prietokovým ohrevom pitnej vody

6 Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-116 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-105 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-84 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-95 €
oproti cenníkovej cene



Zostavy kondenzačného kotla a solárneho 
ohrevu pitnej vody s plochými kolektormi

Obj. č. SKOMB20 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-20 s 3-stupňovým čerpadlom (86 10 496)

3 988 €

+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks
+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ pripájacia súprava pre samostatný ohrievač vody (86 02 715), 1 súprava

+ solárny kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks

+ pripájacia súprava na TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solárny modul SM1 (89 05 395), 1 ks

+ čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlom (24 84 529), 1 ks
+ solárna expanzná nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks

+ teplonosná kvapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
+ stacionárny ohrievač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ pripájacia súprava Solárnej skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

Obj. č. SKOMB20A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-20 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 336)

4 188 €

Kombinovaná zostava kondenzačného kotla 20 kW so solárnym ohrevom pitnej vody

Obj. č. SKOMB11 (v zostave kotol s 3-stupňovým čerpadlom)

CGB-11 s 3-stupňovým čerpadlom (86 11 038)

3 988 €

+ ovládací modul BM s vonkajším snímačom (89 05 363), 1 ks
+ nástenný držiak (27 44 275), 1 ks

+ pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou (86 12 684), 1 súprava
+ pripájacia súprava pre samostatný ohrievač vody (86 02 715), 1 súprava

+ solárny kolektor CFK-1 (77 01 032), 2 ks
+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks

+ pripájacia súprava na TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solárny modul SM1 (89 05 395), 1 ks

+ čerpadlová skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlom (24 84 529), 1 ks
+ solárna expanzná nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks

+ teplonosná kvapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
+ stacionárny ohrievač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ pripájacia súprava Solárnej skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

Obj. č. SKOMB11A (v zostave kotol s čerpadlom energetickej triedy A)

CGB-11 s čerpadlom energetickej triedy A (86 13 335)

4 188 €

Kombinovaná zostava kondenzačného kotla 11 kW so solárnym ohrevom pitnej vody

7Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-1 142 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-1 209 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-1 262 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-1 209 €
oproti cenníkovej cene



Obj. č. SUP-FB

Falcovka/bobrovka (24 84 130)

235 €

Uchytenie 2 plochých kolektorov 
na falcovku/bobrovku

Zostavy na uchytenie plochých kolektorov na strechu

Obj. č. SUP-BR

Bridlica (24 84 136)

220 €

Uchytenie 2 plochých kolektorov 
na bridlicovou krytinu

Obj. č. SUP-VP

Vlnitý plech (24 84 142)

315 €

Uchytenie 2 plochých kolektorov 
na vlnitý plech

Obj. č. SUP-VS

Plochá (24 84 083)

565 €

Uchytenie 2 plochých kolektorov 
na vodorovnú strechu

Obj. č. SCFK2

2 ks solárneho kolektora CFK-1 (77 01 032)

1 990 €

Solárna zostava plochých kolektorov 
na ohrev pitnej vody bez solárneho zásobníka

+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks
+ pripájacia súprava na TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solárny modul SM1 (89 05 395), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlom (24 84 529), 1 ks
+ solárna expanzná nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kvapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks

Obj. č. SCFK2-300

2 ks solárneho kolektora CFK-1 (77 01 032)

2 835 €

Solárna zostava plochých kolektorov 
na ohrev pitnej vody so solárnym zásobníkom

+ kompenzátor (20 00 030), 2 ks
+ pripájacia súprava na TopSon F3-1/F3-Q/CFK-1 (24 82 410), 1 ks
+ solárny modul SM1 (89 05 395), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ čerpadl. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlom (24 84 529), 1 ks
+ solárna expanzná nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kvapalina ANRO 20 kg (35 01 520), 1 ks
+ stacionárny ohrievač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ pripájacia súprava solárnej skupiny 10 (77 01 167), 1 ks

Zostavy so solárnym ohrevom pitnej vody 
s plochými kolektormi

8 Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-472 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-748 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-9 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-12 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-24 €
oproti cenníkovej cene



Zostava so solárnym ohrevom pitnej vody 
s vákuovým kolektorom

Obj. č. SVAK1-300

1 ks vákuového rúrkového solárneho kolektora CRK-12 (77 01 215)

3 790 €

Solárna zostava s vákuovým kolektorom
na ohrev pitnej vody so solárnym zásobníkom

+ pripájacia súprava CRK-12 (24 83 565), 1 súprava
+ solárny modul SM2 (89 05 771), 1 ks
+ ovládací modul BM-solar (89 05 414), 1 ks
+ stacionárny ohrievač vody SEM-2-300 (24 83 737), 1 ks
+ čerp. skupina 10 s regulovaným úsporným čerpadlom (24 84 529), 1 ks
+ pripájacia súprava Solárnej skupiny 10 (77 01 167), 1 ks
+ solárna expanzná nádoba 25 l (24 44 212), 1 ks
+ teplonosná kvapalina Tyfocor-LS 20 kg (35 01 557), 1 ks

Obj. č. SUV-FB

Falcovka/bobrovka (77 01 041)

335 €

Uchytenie vákuového kolektora 
na falcovku/bobrovku

Zostavy na uchytenie vákuového kolektora na strechu

Obj. č. SUV-BR

Bridlica (77 01 042)

222 €

Uchytenie vákuového kolektora 
na bridlicovú krytinu

Obj. č. SUV-VP

Vlnitý plech (77 01 043)

244 €

Uchytenie vákuového kolektora 
na vlnitý plech

Obj. č. SUV-VS

Plochá (24 83 569)

310 €

Uchytenie vákuového kolektora 
na vodorovnú strechu

9Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-14 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-3 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-2 €
oproti cenníkovej cene



Zostavy podlahového vykurovania

Obj. č. GPV80

Systémová doska 1.2.3, 30-2, čierna (10123), 79 m2/13 balení

1600 €

Zostava podlahového vykurovania 80 m2

+ polybuténová rúrka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 
oranžová, (12715H), 400 m

+ polybuténová rúrka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 
oranžová, (12714H), 120 m

+ dilatačný pás GTF-RDS (00193), 75 m

Obj. č. GPV30

Systémová doska 1.2.3, 30-2, čierna (10123), 30,3 m2/5 balení

609 €

Zostava podlahového vykurovania 30 m2

+ polybuténová rúrka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 
oranžová, (12715H), 200 m

+ dilatačný pás GTF-RDS (00193), 25 m

Obj. č. GPV18

Systémová doska 1.2.3, 30-2, čierna (10123), 18,2 m2/3 balení

369 €

Zostava podlahového vykurovania 18 m2

+ polybuténová rúrka gabotherm® hetta HR-PB hetta DD 15 x 1,5 
oranžová, (12714H), 120 m

+ dilatačný pás GTF-RDS (00193), 25 m

10 Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-171,75 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-64,75 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-42,75 €
oproti cenníkovej cene

Prečo si vybrať zostavy gabotherm®?
Pretože vám prinášajú istotu.
Istota kvality a funkčnosti
Polybutén je v súčasnosti najkvalitnejším materiálom používaným v podlahovom vykurovaní. Polybuténové rúrky gabotherm® hetta

spĺňajú všetky požiadavky na bezpečnosť, sú odolné proti korózii, tlmia hluk v rozvodoch a sú maximálne trvácne.

Istota pohodlnej aplikácie
Zostavy gabotherm® sú dokonalá stavebnica. Stačí, ak si "poskladáte" jednotlivé zostavy podlahového vykurovania podľa potrebných
metrov štvorcových vo vašom projekte a vyberiete si vhodnú zostavu rozdeľovača. Samotná montáž je vďaka výborným 
mechanickým vlastnostiam rúrky gabotherm® hetta rýchla a jednoduchá.

Istota pomoci
Potrebujete prekonzultovať nejaké riešenie, poradiť v technických otázkach či hľadáte pomoc? Produktoví manažéri vo Wolf 
Slovenská republika sú vám k dispozícii.

Istota dobrej ceny
Zostavy gabotherm® sú kvalitným riešením za primeranú cenu, ktorá je porovnateľná s konkurenciou! Oplatí sa vám investovať 
do kvalitného systému, pretože bude bezchybne fungovať desiatky rokov.

Istota dobrej značky
Životnosť podlahového vykurovania s rúrkami gabotherm® hetta ďaleko presahuje hranicu päťdesiatich rokov a poskytuje sa na ne
záruka až desať rokov. Práca s dobrou a kvalitnou značkou gabotherm® je aj pre vás vizitkou, že sa na vašu montáž môžu zákazníci
plne spoľahnúť.

Istota kompletného balíka
Zostavy gabotherm® obsahujú všetky potrebné komponenty pre jednoduchú a správnu montáž podlahového vykurovania. Máte 
istotu, že pri nákupe na nič nezabudnete a všetky prvky v zostavách budú spolu dokonale spolupracovať.

Kvalitné podlahové vykurovanie s polybuténovými rúrkami gabotherm® hetta poskytuje istotu každému, komu záleží 
na kvalite, funkčnosti a pohodlí za rozumnú cenu.



Zostavy rozdeľovačov

Obj. č. RVSS2

Rozdělovač GTF-VSS 2 1“ (12737)

215 €

Zostava rozdeľovača VSS 2

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 4 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 4 skrinka na montáž pod omietku (20004), 1 ks

Obj. č. RVSS3

Rozdělovač GTF-VSS 3 1“ (12738)

235 €

Zostava rozdeľovača VSS 3

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 6 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 4 skrinka na montáž pod omietku (20004), 1 ks

Obj. č. RVSS4

Rozdeľovač GTF-VSS 4 1“ (12739)

265 €

Zostava rozdeľovača VSS 4

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 8 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 4 skrinka na montáž pod omietku (20004), 1 ks

Obj. č. RVSS5

Rozdeľovač GTF-VSS 5 1“ (12740)

290 €

Zostava rozdeľovača VSS 5

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 10 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 7 skrinka na montáž pod omietku (20007), 1 ks

Obj. č. RVSS6

Rozdeľovač GTF-VSS 6 1“ (12741)

315 €

Zostava rozdeľovača VSS 6

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 12 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 7 skrinka na montáž pod omietku (20007), 1 ks

Obj. č. RVSS7

Rozdeľovač GTF-VSS 7 1“ (12742)

340 €

Zostava rozdeľovača VSS 7

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 14 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 7 skrinka na montáž pod omietku (20007), 1 ks

Obj. č. RVSS8

Rozdeľovač GTF-VSS 8 1“ (12743)

380 €

Zostava rozdeľovača VSS 8

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 16 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 10 skrinka na montáž pod omietku (20010), 1 ks

Obj. č. RVSS9

Rozdeľovač GTF-VSS 9 1“ (12744)

400 €

Zostava rozdeľovača VSS 9

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 18 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 10 skrinka na montáž pod omietku (20010), 1 ks

Obj. č. RVSS10

Rozdeľovač GTF-VSS 10 1“ (12745)

430 €

Zostava rozdeľovača VSS 10

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 20 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 10 skrinka na montáž pod omietku (20010), 1 ks

Obj. č. RVSS11

Rozdeľovač GTF-VSS 11 1“ (12746)

490 €

Zostava rozdeľovača VSS 11

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 22 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 12 skrinka na montáž pod omietku (20012), 1 ks

Obj. č. RVSS12

Rozdeľovač GTF-VSS 12 1“ (12747)

515 €

Zostava rozdeľovača VSS 12

+ oporné puzdro z nehrdzavejúcej ocele GT-SH 15 (12717), 24 ks
+ GT-AVR 1“ (01732), 1 pár
+ GT-VKM 12 skrinka na montáž pod omietku (20012), 1 ks

11Ceny sú bez DPH

VÝHODNEJŠIE

-55,80 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-54,60 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-47,20 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-47 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-37,60 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-37,40 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-29 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-20,80 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-21,40 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-23,20 €
oproti cenníkovej cene

VÝHODNEJŠIE

-15,60 €
oproti cenníkovej cene
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