R

Tepelná čerpadla vzduch-voda TnG-Air řada HE

TnG-Air

HE800Si, HE1100Si, HE1400Si a HE1500Si

Cena

Ceník tepelných čerpadel
TnG-Air HE800Si
TnG-Air HE1100Si
TnG-Air HE1400Si
TnG-Air HE1500Si
TnG-Air HE1400Si-Duo
TnG-Air HE1500Si-Duo

bez DPH

5 kW
10 kW
15 kW
19 kW
30 kW
38 kW

99.900,-Kč
139.900,-Kč
149.900,-Kč
159.900,-Kč
269.900,-Kč
289.900,-Kč

A++
A++
A++
A++
A++
A++

Cena

Ceník příslušenství

bez DPH

Bojler250L - Sada pro ohřev teplé vody (zásobník 250L, trojcestný ventil, senzor)
Bojler300L - Sada pro ohřev teplé vody (zásobník 300L, trojcestný ventil, senzor)
Bojler500L - Sada pro ohřev teplé vody (zásobník 500L, trojcestný ventil, senzor)
Bojler750L - Sada pro ohřev teplé vody (zásobník 750L, trojcestný ventil, senzor)
Aku200L - Sada zásobník topné vody (zásobník 200L, oběhové čerpadlo, senzor)
Aku300L - Sada zásobník topné vody (zásobník 300L, oběhové čerpadlo, senzor)
Aku500L - Sada zásobník topné vody (zásobník 500L, oběhové čerpadlo, senzor)
Bazén - Sada ohřevu bazénu (výměník, oběh. čerpadlo nebo trojc. ventil, termostat)
Konzole - montážní konzole pro osazení venkovní jednotky
Bezdrátový termostat - bezdrátový programovatelný termostat HONEYWELL
TnG-Air Smart - wifi programovatelný termostat TnG-Air + vzdálený přístup

16.900,-Kč
17.900,-Kč
27.900,-Kč
59.900,-Kč
15.900,-Kč
16.900,-Kč
18.900,-Kč
9.900,-Kč
1.590,-Kč
3.466,-Kč
9.900,-Kč

(přístup na 3 měsíce zdarma)
TnG-Air Smart Comfort - vzdálený přístup+servis, prodloužená záruka na 8 let

na rok 990,-Kč

Záruka

www.zatopime.cz

7 let

Moderní, kvalitní a úsporná
Česká tepelná čerpadla

Malé fotovoltaické mikroelektrárny TnG-Air

R

TnG-Air

Vysoce účinné monokrystalické solární panely
Svou kvalitou a parametry mají přední pozici na českém
i evropském trhu
TnG-Air FV2600 a FV3800 - určeno pro domy s malou spotřebou elektřiny
TnG-Air FV5100 - určeno pro domy se standardní spotřebou elektřiny
TnG-Air FV7100 - určeno pro domy s vyšší spotřebou elektřiny
TnG-Air FV9600 - určeno pro domy s vysokou spotřebou elektřiny
Panely jsou s velmi vysokou účinnos
Panely jsou s černými rámy, na vašem domě nebudou působit rušivě
Integrovaná soﬁs kovaná elektronická regulace
Zcela automa cký provoz
Vlastní technologie pro internetové připojení, ovládání pomocí
telefonu (Android, iOS, Windows) nebo počítače (Windows, iOS)
Neustálý servisní dohled přes internet
Záruka na lineární výkon 25 let poskytnutá přímo výrobcem
Dotaci umíme vyřídít za Vás!!!

Ceník fotovoltaických mikroelektráren:

Cena

Fotovoltaická mikroelektrárna na klič
TnG-Air FV2600
TnG-Air FV3800
TnG-Air FV5100
TnG-Air FV5100+BAT10kW
TnG-Air FV7100
TnG-Air FV7100+BAT12kW
TnG-Air FV9600
TnG-Air FV9600+BAT14kW

bez DPH

2,6 kW
3,8 kW
5,1 kW
5,1 kW
7,1 kW
7,1 kW
9,6 kW
9,6 kW

134.900,-Kč
167.900,-Kč
213.900,-Kč
363.900,-Kč
259.900,-Kč
429.900,-Kč
306.900,-Kč
499.900,-Kč

K jednotlivým instalacím nabízíme vyřízení dotace z programu Nová zelená úsporám
v maximální možné výši až 180.000,-Kč. Součás uvedené ceny je veškerý elektromateriál.
Cena je bez instalace, ta bude upřesněna v závislos na dispozičním řešení nemovitos .

Cena

Vyřízení dotace

bez DPH

vyřízení dotace pro fotovoltaickou mikroelektrárnu TnG-Air
projekt + revize + uvedení do provozu

8.900,-Kč
11.900,-Kč

My nabízíme profesionální a konkrétní řešení !

www.zatopime.cz

Moderní, kvalitní a účinné
České solární zdroje

