PONAST spol. s r.o.
Společnost PONAST spol. s r.o. byla založena jako ryze česká společnost sedmi společníky, fyzickými
osobami, v roce 1992.
Během doby své existence se sortiment produkce postupně měnil a vyvíjel. Od roku 1999 se
specializuje firma především na strojírenskou výrobu, jejíž stále rostoucí součástí je výroba automatických
teplovodních kotlů na spalování dřevních pelet. Součástí nabízeného sortimentu je široká škála zařízení
a technologií, které rozšiřují možnosti otopných systémů především ve vztahu k uživatelskému komfortu.
V současné době společnost vyrábí a dodává:
• kotle na pelety o výkonu 4,5 - 62 kW
• zásobníky a sila na pelety			

• kaskády kotlů až do výkonu 240 kW
• šnekové a pneumatické dopravníky pelet

Firma PONAST spol. s r.o. tyto výrobky úspěšně uvádí do provozu nejen na českém trhu,
ale ve stále větším měřítku i na trzích Evropské unie. Kotle jsou prostředkem k ekologickému
vytápění a využívají jako palivo obnovitelné zdroje energie. Díky této skutečnosti, díky svým
tepelně technickým a emisním parametrům a díky certifikacím platným pro EU jsou výrobky
vyhledávané i na zahraničních trzích a společnost je dlouhodobě konkurenceschopná. Společnost
je držitelem certifikátu ISO 9001:2009. Automatické kotle fy PONAST splňují požadavky mezinárodních norem, ale i norem a specifických požadavků řady evropských zemí včetně požadavků na
“Ekologicky šetrný výrobek”.

bezplatná linka 800 700 068

PONAST spol. s r.o.			
Telefon: + 420 571 688 111
Na Potůčkách 163
Fax: + 420 571 688 115
757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: obchod@ponast.cz
Česká republika
Web: www.ponast.cz
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Ideální spojení slunce, biomasy a českých výrobců.
České firmy PONAST spol. s r.o. a PROPULS SOLAR s.r.o. přicházejí s akčním setem,
který řeší celoroční přípravu teplé vody a topení pomocí solárního systému a
automatického kotle na dřevní pelety. Kvalita a česká výroba je ideálním spojením
pro Vaše úspory.
Všechny komponenty tohoto setu jsou certifikovány v seznamu výrobků a
technologií dotačního programu Zelená úsporám.

+

Společnost PROPULS SOLAR s.r.o. byla založena v roce 2008 odštěpením z mateřské společnosti
PROPULS s.r.o., která byla založena v roce 1993. V roce 2006 začala firma PROPULS vyvíjet vysoceselektivní
solární kolektory, které byly později pojmenovány Suntime® (z anglického SUN – slunce a TIME – čas). Vývoj
kolektorů pokračoval i v následujících letech, kdy se firma PROPULS zařadila po bok evropských výrobců
velkoplošných solárních kolektorů. Standardní nabídka tak v dnešních dnech obsahuje kolektory vertikální
(2m2 kolektorové plochy), kolektory horizontální a kolektory velkoplošné až do 10m2 kolektorové plochy
v jednom rámu.
Firma PROPULS SOLAR s.r.o. je držitelem certifikátu ISO 9001:2009 a prestižního certifikátu
SolarKeymark pro solární kolektor Suntime 2.1. Od svého vzniku společnost PROPULS SOLAR každoročně
navyšuje, díky spokojenosti zákazníků, výrobu solárních kolektorů.
Tým specializovaných inženýrů je připraven kdykoliv poradit se solárním systémem a navrhnout nejekonomičtější variantu pro solární ohřev teplé vody, nebo složitějších systémů pro přitápění a ohřev bazénů.

Solární systém
O
Suntime 500EC
pelety
Kotel na dřevní
PONAST KP 10

®

Telefon: + 420 777 770 992
Telefon: + 420 469 312 037
Fax: + 420 469 312 037
E-mail: propuls@propuls.cz
Web: www.propuls.cz

Realizační firma

PROPULS SOLAR s.r.o.
S.K. Neumanna 2793
530 02 Pardubice
Česká republika

®

České slunce a biomasa s českou dotací
			
pro obyvatele České republiky.

PROPULS SOLAR s.r.o.

www.suntime.cz
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Celková cena
* Cena neobsahuje: cenu za montáž, propojení a izolace, uzavírací a pojišťovací
armatury, instalační materiál a dopravu.

199DP0H 00,- Kč*
bez

Dotace až 21

5 000,- Kč

AKČNÍ SET!

Schéma doporučeného zapojení

Automatický kotel PONAST & Solární systém SUNTIME
Moderní a ekologické topení a ohřev TV za cenu plynového kotle?
Ne! ZCELA ZDARMA!! Naše nabídka přináší nejlepší cenovou nabídku
v historii. Kompletní řešení za minimum peněz!
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Výhody:
•
•
•
•
•
•
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celoroční provoz
největší úspory primárních zdrojů energie – cena 1 kWh z pelet je o cca. 30% 		
nižší, než 1 kWh z plynu, energie ze slunce je zdarma
rychlá návratnost vložených investic kolem 2 let
100% pokrytí ohřevu TV v letních měsících solárním systémem Suntime 500ECO
(v rodinách do 6 osob)
energie slunce akumulovaná v biomase (peletách) pro topení a ohřev TV
v zimních měsících
maximální využití dotace Zelená úsporám:
pro novostavby:
pro stávající rodinné domy:
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9

215 000,- Kč
195 000,- Kč

9

Ekologické a úsporné řešení pro novostavby i starší rodinné domy. Akční nabídka českých
výrobců kotlů na pelety a solárních kolektorů s maximální podporou Zelená úsporám.
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Celková ce

na akčního setu

199 000,- Kč*

9
* Cena neobsahuje: cenu za montáž, propojení a izolace, uzavírací
a pojišťovací armatury, instalační materiál a dopravu.

®

Solární systém Suntime 500 ECO pro ohřev TV a přitápění

pro 4 – 6 osob

Solární kolektor

Suntime 2.1 4 ks

Kotvení na šikmou střechu

ANO

Propojovací sada

ANO

2

Zásobník NADO 500/100v2

ANO v úpravě Suntime

3

Čerpadlová skupina dvoustoupačková

Meibes S

4

3 okruhový regulátor

UVR 61-3-R4

5

Solární expanzní nádrž

ICMA 35 l

6

Nemrznoucí kapalina

Solaren EXTRA 40l

7

Třícestný směšovací termostat. ventil

MT 53 ¾“

8

bez DPH

8

7

8
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Kotel na pelety

KP 10

Automatické
zapalování

ANO

Kódy seznamu výrobků a technologií (SVT)
Zelená úsporám
Solární kolektor Suntime 2.1

SVT6

Poloautomatické čištění
výměníku

ANO

Kotel na pelety KP 10

SVT1009

Zásobník na pelety

400 l

Akumulační zásobník NADO
500/100 v2

SVT1460

Čerpadlo topného okruhu
a pro kotel Ponast

2ks Wilo 25-40 s kul.
ventily a teploměrem

®

