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. 2x Solární kolektor C300* (celková plocha 
3,84 m2 a výkon 3066 Wp) SVT (22050).

. Zásobník teplé vody 200 l  
závěsný s jedním výměníkem.

. Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým  
čerpadlem a solárním regulátorem STDC E ext.

. Solární expanzní nádoba 18 l,  
včetně držáku a připojení.

. Nemrznoucí solární kapalina - Solarten 20 l.

. Termostatický směšovací ventil teplé vody  
LK 500, 38-65°C.

* K sestavě je nutné objednat montážní sadu pro uchycení  
na předmětnou střechu.

Na solární sestavy lze žádat o dotace z programu 
Nová zelená úsporám, a to i do novostaveb.
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Solární systémy pro ohřev vody  
mohou být nainstalovány jako 
předehřev k  stávajícímu ohřevu, 
například elektrickému bojleru.

Pokud solární zásobník doplníme  
o  elektrické těleso, získáme  
samostatný zdroj teplé vody 
vhodný i do novostaveb. 

Objednací kód: Concept 300_2_200

Akční cena vč. DPH: 45 000 Kč

Doporučené příslušenství k setu Concept 300_2_200 + uchycení solárních panelů

Doporučená cena 
bez DPH

Doporučená cena 
s DPHkód popis

14930 Sada upevňovací a propoj. pro 2 kol. CONCEPT 300 na 6 háků nebo 3 podpěry + 1 vzpěra 2 430 Kč 2 940 Kč
14937 Trojúhelníková podpěra 45° 1 670 Kč 2 021 Kč
14938 Vzpěra zavětrovací vč. šroubů pro trojúhúhelníkové podpěry na rovnou střechu 355 Kč 430 Kč
14934 Hák pro vlnité tašky žárově zinkovaná ocel 328 Kč 397 Kč
14936 Hák pro břidlicové tašky, nerez 499 Kč 604 Kč
14939 Šroub do střešní krytiny s držákem pro přichycení „H“ profilu 394 Kč 477 Kč
16522 ETT-M-2,4 Concept topné těleso s termostat. hlavicí 2,4 kW, 0-90°C, G6/4" 2 132 Kč 2 580 Kč


