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Letáková akce podzim 2012: „topení pro Vaše bydlení“ 
sleva pro každého, kdo předloží originální tisk našeho akčního letáku 
Sleva se týká následujících výrobků: 

tepelná čerpadla: 

PZP: 10% 
Master-therm: 10% 
Nord-line: 5% 
NIBE: 6% (kromě čerpadel řady L, WSE a jejich příslušenství) 
Toshiba: 17% 
Mitsubishi Zubadan: 10% 

kotle plynové: 

Immergas: 17% 
Viessmann: 10% 
Protherm: 17% 
Vaillant: 15% 
Therm/thermona: (kromě kotlů na pevná paliva) 15% 

kotle na pevná paliva: 

ATMOS: 5% 
Benekov: 5% 
HAPERO. 3% 
Ponast: 2% 

elektrokotle: 

DAKON 12% 
Protherm: 12% 
PZP 8% 

radiátory:  

Deskové radiátory typ Klasik a VK: 28% 
Litinové radiátory VIADRUS: 9% 
JAGA-dekorační tělesa a konvektory: od 18% dle typu 
Laurens – litinové radiátory ve stylu RETRO od 12% 
Konvektory a topné lavice MINIB 8%  
Konvektory a topné lavice LICON 8%   

akumulační zásobníky, elektrické a kombinované bojlery: 

DZD (Dražice): 10%  
ACV 10%  
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regulace: 

Regulace ke kotlům ATMOS 4%  
ke kotlům IMMERGAS 10%  
Viessmann 7%  
Protherm 12% 
Therm 5% 
Vaillant: 12%  

Ekvitermní regulace včetně venkovního čidla pro jeden směšovaný radiátorový okruh pro byt nebo rodinný 
dům již od 3800,- Kč + ventil a servopohon dle dimenze od 3.180,-Kč 

Termostatické hlavice a ventily HEIMEIER: 15%  

Elektronické hlavice a komponenty DANFOS pro bezdrátový systém Living by Danfos: 8% 

Slevy platí pro objednání ve formě zboží i pro objednání jako součásti zakázky. Sazby DPH se řídí platnou 
legislativou. Zboží obecně 20% DPH, při montáži do bytových objektů a rodinných domů 14% DPH. 

Sleva se nedá kombinovat s jinými slevami na tentýž výrobek nebo jeho instalaci. Při vyšších objemech 
poskytujeme dodatečné množstevní slevy  - dohoda podle obchodních podmínek a velikosti zakázky. 

Objednat můžete také e-mailem, pomocí našeho webového rozhraní si vyžádejte objednávkový formulář 
nebo pošlete poptávku. 

V případě zájmu o instalaci kompletního systému topení (zdroj tepla + rozvody topení +regulace + 
radiátory, podlahovka nebo stropní vytápění) nás kontaktujte – nabízíme seriózní přístup, slušné ceny a 
především odbornost, spolehlivost a vysokou úroveň služeb. Orientační nabídka zdarma – domluvte si 
schůzku nebo pošlete poptávku. 

 
 
 
 

 


