
 

Navštivte náš „kotlíkový“ infomobil!
Více informací o zastávkách infomobilu najdete na stránkách dotace.viadrus.cz

Rádi vám poradíme na naší infolince: 596 088 888 
nebo navštivte naše webové stránky www.viadrus.cz,
kde si můžete  v sekci PRODEJ vyhledat naše 
doporučené prodejce.

VIADRUS a.s.
Bezručova 300 
735 81 Bohumín 
Česká republika

info@viadrus.cz 
www.viadrus.cz
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CLAUDIUS K2

účinnost až 108,2 %
tichý provoz, hlučnost ≤ 55 dB
plynulá modulace výkonu
nezávislé časové programy pro topení a přípravu teplé vody
kompatibilita s inteligentním domem Siemens Synco living 
umožňuje napojení na zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody
a zabezpečuje její přednostní ohřev
nízká spotřeba plynu
snadná obsluha a údržba
  

Stacionární kondenzační plynový kotel na zemní plyn
Výkon: 3,8 – 48,1 kW         Palivo: zemní plyn

VIADRUS K5

účinnost až 108 %
integrovaný zásobník teplé vody s dobou ohřevu 14 minut
plynulá modulace výkonu
nezávislé časové programy pro topení a přípravu teplé vody
přídavné moduly pro řízení dalších topných okruhů
kotel lze propojit se systémem Siemens Synco living
  

Nástěnný kondenzační plynový kotel
s vestavěným zásobníkem teplé vody
Výkon: 4 – 20 kW         Palivo: zemní plyn, propan
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VIADRUS K4 H

účinnost 105 %
kompatibilní se systémem Honeywell EvoHome
tichý chod a jednoduchá obsluha
snadná montáž i servis
vyrábí se ve 3 variantách: 1)  jen topení,  2) průtokový ohřev
teplé vody a 3) s externím ohřívačem vody
  

Nástěnný kondenzační plynový kotel
Výkon: 5 - 24 (6,5 - 33) kW          Palivo: zemní plyn, propan

na pořízení kotle?
Požádejte o zálohu na nákup kotle a jeho montáž svůj úřad.
Nemáte finance  
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HERCULES E68

VIADRUS A68

VIADRUS A3C
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NOVINKA

splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5
splňuje ekodesign
účinnost až 90 %
ekologický provoz
vysoká životnost českého litinového výměníku
10-letá záruka na litinové těleso
výkon podle počtu článků
jednoduchá obsluha a údržba
závitové příruby pro snadnou montáž
vodou chlazené pevné rošty
  

Zplyňovací litinový kotel na dřevo
Výkon: 15 ~ 34 kW         Palivo: kusové dřevo NOVINKA

Automatický litinový kotel
na dřevní pelety

vysoká životnost litinového výměníku
řízení topného okruhu a přípravy teplé vody
automatický provoz řízený pokojovým termostatem
účinnost až 90,6 %
splňuje ekodesign
splňuje emisní třídu 5 dle ČSN 303-5
možnost spolupráce s akumulační nádrží
možnost řízení dalších dvou topných okruhů
výhodná cena a vysoká kvalita
  

Výkon: 3,6 – 35 kW         Palivo: dřevní pelety

Automatický litinový kotel
na dřevní pelety

účinnost až 93,3 %
automatické podávání paliva
splňuje ekodesign
splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 pro dřevní pelety
kvalitní litinový výměník s volitelným počtem článků
s řídící jednotkou Climatix WEB možnost
dálkového ovládání
přehledné ovládání s textovým menu
možnost pravolevého provedení
výdrž na plný zásobník cca 3 - 5 dnů
  

Výkon: 6,9 – 35 kW         Palivo: dřevní pelety

5

VIADRUS P7C

splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5
účinnost až 92,1 %
ekologický provoz
vysoká životnost českého litinového výměníku
výkon podle počtu článků 22 kW (5 čl.), 30 kW (7 čl.), 38 kW (9 čl.)
jednoduchá obsluha a údržba
využití zkratovací klapky při zátopu
předehřev primárního a sekundárního vzduchu
využití lambda sondy pro regulaci spalovacího
vzduchu
splňuje ekodesign
  

Pyrolytický litinový kotel na kusové dřevo
Výkon: 22 ~ 38 kW         Palivo: kusové dřevo
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VIADRUS A0C-LP

5
VIADRUS A3W

Oceloplechový kotel na dřevní pelety

splňuje emisní třídu 5 pro dřevní pelety dle ČSN EN 303-5
automatické podávání paliva
s řídící jednotkou Climatix WEB možnost dálkového
ovládání přes internet nebo chytrý telefon odkudkoliv
přehledné ovládání
možnost pravolevého provedení
splňuje ekodesign
  

Výkon: 7,5 ~ 25 kW         Palivo: dřevní pelety

AKCE SROTOVNE 16 000 KC
ˇ

´
ˇ

automatické zapalování
vysoká životnost litinového výměníku
velký zásobník na palivo (volitelná součást dodávky)
účinnost až 90,5 %
splňuje emisní třídu 5 dle ČSN 303-5
možnost ovládání kotle prostřednictvím internetu
LP umožňuje použít levá nebo pravá spodní dvířka
nebo oboje současně
výhodná cena a vysoká kvalita
  

Automatický litinový kotel na dřevní pelety
Výkon: 5 ~ 32 kW         Palivo: dřevní pelety
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Upozornění: Na trhu členských zemí EU se i nadále mohou vyskytovat starší verze kotlů, resp. provedení kotlů, které nejsou zařazeny do 3. kola kotlíkových dotací (117. výzva OPŽP od roku 2019) či do jiného dotačního programu. Před zakoupením kotle si, prosím, ověřte, zda Vámi vybraný
kotel je zařazen do 3. kola kotlíkových dotací, příp. do jiného dotačního programu, což můžete mimo jiné provést na stránce www.sfzp.cz v sekci „Dotace a půjčky – Kotlíkové dotace – 3. výzva – Seznam registrovaných kotlů / výrobků“ skrze typové označení výrobku a SVT kód. 
Společnost VIADRUS a.s. nenese odpovědnost za to, že zákazník nebude moci čerpat tzv. kotlíkovou dotaci či jinou dotaci z toho důvodu, že si zakoupí kotel, který není zařazen do příslušného dotačního programu.“
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