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Akční sestavy

Vitodens 200-W

Abychom podpořili prodej v oblasti výstavby 

nových rodinných domů s oblíbenou kombi-

nací podlahového a radiátorového vytápění, 

připravili jsme na období od 1. října do 

31. prosince 2009 akční sestavy kotlů 

Vitodens 200-W 19 a 26 kW včetně:

– ekvitermní regulace Vitotronic 200,

– montážní pomůcky (kompl. s armaturami 

 a plynovým kohoutem, obj. č. Z002723), 

– podstavného zásobníkového ohřívače 

 Vitocell 100-W o objemu 120 nebo 150 litrů, 

 resp. bivalentního zásobníkového ohřívače 

 Vitocell 100-W, typ CVB, 

– propojovací sady kotel-zásobník, 

– dálkového ovládání Vitotrol 300, 

– doplňkové sady pro topný okruh se 

 směšovačem (bez motoru, obj. č. 7178 996), 

– příložného termostatu pro omezení 

 maximální teploty pro podlahové vytápění 

 (obj. č. 7151 729). 

Přeřazením do mat. sk. 20 jsme výrazně 

zatraktivnili ceny těchto sestav. 

Kotle Vitodens 200-W spojují dva milníky topné 

techniky Viessmann – teplosměnnou plochu 

Inox-Radial a cylindrický sálavý hořák MatriX 

– pro maximální využití paliva a dlouhou 

životnost. Efektivní spalování přináší relace 

spalování Lambda Pro Control, která se 

v každém okamžiku stará o optimální poměr 

vzduchu a zemního plynu pro nejvyšší 

účinnost a nízké emise spalin. 

Zásobníkové ohřívače Vitocell 100-W z oceli 

s vrstvou smaltu Ceraprotect přináší maxi-

mální komfort teplé vody. Ve spojení 

s bivalentním zásobníkem je možnost 

jednoduchého připojení solárního systému 

s výkonnými plochými nebo trubicovými 

kolektory Vitosol.

Obj. č. Popis Jedn. cena v Kč Mat. sk.

WB2B906 sestava Vitodens 200-W, 19 kW 71 600,– 20

 včetně Vitocell 100-W, objem 120 l

WB2B907 sestava Vitodens 200-W, 26 kW 73 820,– 20

 včetně Vitocell 100-W, objem 120 l   

WB2B908 sestava Vitodens 200-W, 19 kW 72 820,– 20

 včetně Vitocell 100-W, objem 150 l  

WB2B909 sestava Vitodens 200-W, 26 kW 74 980,– 20

 včetně Vitocell 100-W, objem 150 l  

WB2B910 sestava Vitodens 200-W, 19 kW 83 280,– 20

 včetně Vitocell 100-W, objem 300 l

WB2B911 sestava Vitodens 200-W, 26 kW 85 500,– 20

 včetně Vitocell 100-W, objem 300 l
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Kompaktní topné centrály 

Vitodens 222-F

Dovolujeme si upozornit na horkou novinku 

jako atraktivní designové řešení:

Kompaktní topný plynový kondenzační kotel 

Vitodens 222-F, typ FS2A. S jmenovitým tepel-

ným výkonem 19, 26 a 35 kW je koncipovaný 

přednostně pro modernizaci vytápění v rodin-

ných domech, ať už jedno- nebo vícegenerač-

ních, jakož i v nové výstavbě. S novou regulací 

Vitotronic, regulací spalování Lambda Pro 

Control, integrovaným nabíjecím zásobníkem 

nabízí Vitodens 222-F vysokou účinnost a kom-

fort za atraktivní cenu. Přeřazením do mat. sk. 

20 jsme výrazně zatraktivnili ceny těchto sestav. 

S jmenovitým tepelným výkonem 35 kW je nový 

kompaktní plynový kondenzační kotel vhodný 

i pro vyšší nároky na teplou vodu. Smaltovaný 

nabíjecí zásobník ve Vitodensu 222-F má při 

výkonech 19 a 26 kW objem 100 litrů a u 35 kW 

provedení dokonce 130 litrů. Díky speciálnímu 

nabíjecímu procesu těchto zásobníků – přive-

dení pitné vody ohřáté v deskovém výměníku 

tepla jakož i odběr teplé vody v horní části 

zásobníku – odpovídá komfort teplé vody 

přibližně dvojnásobně velkému samostatně 

stojícímu zásobníku teplé vody.

Všechny ceny se rozumí jako nezávazné cenové doporučení bez DPH.

Obj. č. Popis Jedn. cena v Kč Mat. sk.

FS2A006 Vitodens 222-F, 19 kW s Vitotronic 200 82 670,– 20

 včetně nabíjecího zásobníku, objem 100 l

FS2A007 Vitodens 222-F, 26 kW s Vitotronic 200 85 390,– 20

 včetně nabíjecího zásobníku, objem 100 l

FS2A008 Vitodens 222-F, 35 kW s Vitotronic 200 87 630,– 20

 včetně nabíjecího zásobníku, objem 130 l

Z007471 nadstavbová sada se směšovačem 30 800,– 20

 kompletní včetně připojovací sady

7194 894 regulační ventil na hydraulické 1 390,– 20

 vyregulování top. okruhů

7248 907 Vitotrol 300 dálkové ovládání 3 890,– 10


