200 ECO

Nový solární set pro ohřev TV za bezkonkurenční cenu od
ffirmyy PROPULS SOLAR s.r.o. a jjejích
j montážních p
partnerů.

Součásti akčního setu Suntime 200 ECO
vysoceselektivní kolektory Suntime 2.1

2 ks

kotvící sada na taškovou střechu 45°

ANO

propojovací sada pro 2 kolektory

ANO

solární zásobník se dvěma výměníky DZD

200 l

se solárními setyy Suntime

čerpadlová skupina, dvoustoupačková
tříokruhová řídící jednotka

objednací
bj d í kód:
kód
790 200
počet osob:
2‐3

Meibes S
ESR 31-R3

expanzní nádoba (10 bar) + držák + hadice

18 l

nemrznoucí kapalina Solaren (-32°C)

20 l

termostatický ventil se zpětnými klapkami

MT 53 3/4“
3/4

technická podpora

ZDARMA

dotační poradenství Zelená úsporám

ZDARMA

doporučená prodejní cena setu:

54 960,‐
960,‐ *

Kč bez DPH

55 000,‐
000,‐ Kč
5 000,‐
000,‐ Kč

státní dotace Zelená úsporám
státní dotace na projektovou dokumentaci

* Cena
C
platná
l t á pouze pro odběr
dbě celého
léh setu.
t Skl
Sklad
dH
Heřmanův
ř
ů Mě
Městec.
t ZZměna
ě ceny vyhrazena.
h
Cena neobsahuje balné a dopravné a cenu za montáž a propojovací potrubí.
Akční nabídka je časově omezena do 31. 3. 2011 (rozhodující je datum odběru).

Vyrábí a dodává společnost
PROPULS SOLAR s.r.o.
S .K. Neumanna 2793
530 02 Pardubice

tel: 777 77 09 92
e-mail: propuls@propuls.cz
web: www.propuls.cz

250 ECO

Nový solární set pro ohřev TV za bezkonkurenční cenu od
ffirmyy PROPULS SOLAR s.r.o. a jjejích
j montážních p
partnerů.

Součásti akčního setu Suntime 250 ECO
vysoceselektivní kolektory Suntime 2.1

2 ks

kotvící sada na taškovou střechu 45°

ANO

propojovací sada pro 2 kolektory

ANO

solární zásobník se dvěma výměníky DZD

250 l

se solárními setyy Suntime

čerpadlová skupina, dvoustoupačková
tříokruhová řídící jednotka

objednací
bj d í kód:
kód
790 250
počet osob:
2‐3

Meibes S
ESR 31-R3

expanzní nádoba (10 bar) + držák + hadice

18 l

nemrznoucí kapalina Solaren (-32°C)

20 l

termostatický ventil se zpětnými klapkami

MT 53 3/4“
3/4

technická podpora

ZDARMA

dotační poradenství Zelená úsporám

ZDARMA

doporučená prodejní cena setu:

55 875,‐
875,‐ *

Kč bez DPH

55 000,‐
000,‐ Kč
5 000,‐
000,‐ Kč

státní dotace Zelená úsporám
státní dotace na projektovou dokumentaci

* Cena
C
platná
l t á pouze pro odběr
dbě celého
léh setu.
t Skl
Sklad
dH
Heřmanův
ř
ů Mě
Městec.
t ZZměna
ě ceny vyhrazena.
h
Cena neobsahuje balné a dopravné a cenu za montáž a propojovací potrubí.
Akční nabídka je časově omezena do 31. 3. 2011 (rozhodující je datum odběru).

Vyrábí a dodává společnost
PROPULS SOLAR s.r.o.
S .K. Neumanna 2793
530 02 Pardubice

tel: 777 77 09 92
e-mail: propuls@propuls.cz
web: www.propuls.cz

Nový solární set pro ohřev TV za bezkonkurenční cenu od
ffirmyy PROPULS SOLAR s.r.o. a jjejích
j montážních p
partnerů.

vysoceselektivní kolektory Suntime 2.1

3 ks

kotvící sada na taškovou střechu 45°

ANO

propojovací sada pro 3 kolektory

ANO

solární zásobník se dvěma výměníky DZD

300 l

čerpadlová skupina, dvoustoupačková
tříokruhová řídící jednotka

Meibes S

objednací
bj d í kód:
kód
790 300
počet osob:
4‐6

Seitron

expanzní nádoba (10 bar) + držák + hadice

24 l

nemrznoucí kapalina Solaren (-32°C)

30 l

termostatický ventil se zpětnými klapkami

MT 53 3/4
3/4"

technická podpora

ZDARMA

dotační poradenství Zelená úsporám

ZDARMA

doporučená prodejní cena setu:

71 700,‐
700,‐ *

státní dotace Zelená úsporám
státní dotace na projektovou dokumentaci

Kč bez DPH

55 000,‐
000,‐ Kč
5 000,‐
000,‐ Kč

* Cena
C
platná
l á pouze pro odběr
dbě celého
léh setu. Skl
Sklad
dH
Heřmanův
ř
ů Mě
Městec. ZZměna
ě ceny vyhrazena.
h
Cena neobsahuje balné a dopravné a cenu za montáž a propojovací potrubí.
Akční nabídka je časově omezena do 31. 3. 2011 (rozhodující je datum odběru).

Vyrábí a dodává společnost
PROPULS SOLAR s.r.o.
S .K. Neumanna 2793
530 02 Pardubice

tel: 777 77 09 92
e-mail: propuls@propuls.cz
web: www.propuls.cz

se solárními setty Suntime

Součásti akčního setu Suntime 300 ECO

