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/A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák/

Ha nálunk vásárolja kazánját, igény esetén kedvezményes áron be is üzemeljük Önnek!

Viessmann Vitopend 100 W kombi kéményes
— energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől függő üzemhez

— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsonyhőmérsékletű kazán MEGSZŰNT !!!
— melegvíz komfort: **-os besorolás az EN 13203 alapján

— alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh

— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

24 kW -os kombi kéményes falikazán (10,5 - 24 kW)  WH1D295 377 220 Ft

30 kW -os kombi kéményes falikazán (13 - 30 kW) 399 806 Ft

Viessmann Vitopend 100 W kombi kéményes, 5 literes komfort tartállyal
— energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől függő üzemhez

— beépített 5L-es puffertartályával azonnal melegvizet szolgáltat MEGSZŰNT !!!
— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsonyhőmérsékletű kazán

— melegvíz komfort: ***-os besorolás az EN 13203 alapján

— alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh

— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

24 kW -os kombi kéményes falikazán komfort tartállyal 425 958 Ft

30 kW -os kombi kéményes falikazán komfort tartállyal 440 223 Ft

Viessmann Vitopend 100 W kombi turbós
— energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől független üzemhez MEGSZŰNT !!!
— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsonyhőmérsékletű kazán

— melegvíz komfort: **-os besorolás az EN 13203 alapján

— alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh

— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

25 kW -os kombi turbós falikazán (10,7 - 24,8 kW) 410 108 Ft

30 kW -os kombi turbós falikazán (13,2 - 31 kW) 433 090 Ft

Ha nálunk vásárolja kazánját, igény esetén kedvezményes áron be is üzemeljük Önnek!

227 711 Ft

236 093 Ft

Viessmann Vitopend 100 W kazán és csomag árak 

2015.07.01-től!

241 681 Ft

254 254 Ft

264 094 Ft

272 938 Ft

Zöld Hő akciós árak, Viessmann listaárhoz viszonyítva! Az akciós árak 312 Ft-os Euro árfolyamon érvényesek, melyet a Viessmann határoz 

meg!

http://www.viessmann.hu/content/dam/Internet_hu/pdf_documents/vitopend_100_wh1b.pdf
http://www.viessmann.hu/content/dam/Internet_hu/pdf_documents/vitopend_100_wh1b.pdf
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Viessmann Vitopend 100 W kombi turbós 5 literes komfort tartállyal
— energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől független üzemhez

— beépített 5L-es puffertartályával azonnal melegvizet szolgáltat MEGSZŰNT !!!
— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsonyhőmérsékletű kazán

— melegvíz komfort: ***-os besorolás az EN 13203 alapján

— alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh

— mategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

25 kW -os kombi turbós falikazán komfort tartállyal 452 902 Ft

30 kW -os kombi turbós falikazán komfort tartállyal 472 714 Ft

Viessmann Vitopend 100 W 24 kW fűtő falikazánWH1D301
— energiatakarékos falikazán helyiség levegőjétől függő üzemhez

— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha), alacsonyhőmérsékletű kazán MEGSZŰNT !!!
— melegvíz komfort: **-os besorolás az EN 13203 alapján

— alacsony károsanyag kibocsátás, NOx<150 mg/kWh, CO<100 mg/kWh

— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A))

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

24 kW -os kéményes fűtő falikazán WH1D301 344 729 Ft

24 kW -os turbós fűtő falikazán  WH1D299 378 013 Ft

Viessmann Vitopend 111 W beépített tárolós falikazán
— beépített 46 literes tároló (ugyanazt a melegvíz komfortot nyújtja,

mint egy hagyományos 150 literes tároló) MEGSZŰNT !!!
— energiatakarékos falikazán, névleges teljesítmény: 10,5 - 31kW

— éves átlagos hatásfok: 92%-ig

— booster funkció: melegvíz készítés 30kW bevitt teljesítménnyel

— digitális szabályozástechnika: egyszerű kezelés, egyértelmű kezelőfelület

— különösen csendes üzem

24 kW -os kéményes falikazán WHSB037 817 047 Ft

24 kW -os turbós falikazán  WHSB041 864 199 Ft

Ha nálunk vásárolja kazánját, igény esetén kedvezményes áron be is üzemeljük Önnek!

506 569 Ft

535 804 Ft

280 799 Ft

293 083 Ft

208 153 Ft

227 711 Ft

Zöld Hő akciós árak, Viessmann listaárhoz viszonyítva! Az akciós árak 312 Ft-os Euro árfolyamon érvényesek, melyet a Viessmann határoz 

meg!

http://www.viessmann.hu/content/dam/Internet_hu/pdf_documents/vitopend_100_wh1b.pdf
http://www.viessmann.hu/content/dam/Internet_hu/pdf_documents/tervezesi_segedletek0/vitopend_111-w_muszakiadatok5727284.pdf
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Viessmann Vitopend 100 W tároló csomag 100 literes aláhelyezett tárolóval
— Viessmann Vitopend 100 W fűtő kéményes  vagy turbós  falikazán
— névleges teljesítmény: 10,5 - 24 kW

— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha) MEGSZŰNT !!!
— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A)

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

— Vitocell 100 W CUG 100 l-es alá helyezett melegvíztároló

— tároló hőmérséklet érzékelő

— kazán csatlakozó szerelvények (ürítő csap, elzáró, stb.)

Vitopend 100 W 24 kW-os kéményes kazánnal WH1D463 588 416 Ft

Vitopend 100 W 25 kW-os turbós kazánnal WH1D460 615 757 Ft

Viessmann Vitopend 100 W tároló csomag 120 literes aláhelyezett tárolóval
— Viessmann Vitopend 100 W fűtő kéményes  vagy turbós  falikazán
— névleges teljesítmény: 10,5 - 24 kW

— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha) MEGSZŰNT !!!
— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A)

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

— Vitocell 100 W CUG 120 l-es alá helyezett melegvíztároló

— tároló hőmérséklet érzékelő

— kazán csatlakozó szerelvények (ürítő csap, elzáró, stb.)

— kazánt a tárolóval összekötő készlet

Vitopend 100 W 24 kW-os kéményes kazánnal  WH1D464 716 006 Ft

Vitopend 100 W 25 kW-os turbós kazánnal WH1D461 748 894 Ft

Viessmann Vitopend 100 W tároló csomag 150 literes aláhelyezett tárolóval
— Viessmann Vitopend 100 W fűtő kéményes  vagy turbós  falikazán
— névleges teljesítmény: 10,5 - 24 kW

— magas szabványos hatásfok: 84% (Hf) / 93% (Ha) MEGSZŰNT !!!
— kategóriájának egyik legcsendesebb készüléke (részterhelés < 40 dB(A)

— csökkentett befoglaló méretek: 400×725×360 mm

— Vitocell 100 W CUG 150 l-es alá helyezett melegvíztároló

— tároló hőmérséklet érzékelő

— kazán csatlakozó szerelvények (ürítő csap, elzáró, stb.)

— kazánt a tárolóval összekötő készlet

Vitopend 100 W 24 kW-os kéményes kazánnal  WH1D465 736 610 Ft

Vitopend 100 W 25 kW-os turbós kazánnal  WH1D462 769 894 Ft

Hőmérő tárolóhőmérséklet mérésére, a tároló fedelébe történő beépítésre 7819509

Csatlakozó szerelvények kombi falikazánhoz (elzáró szerelvények, stb) 7199770

Csatlakozó szerelvények fűtő falikazánhoz (elzáró szerelvények, stb) 7199772

Vitotrol 100 UTDB digitális, napi és heti programos szobatermosztát Z007694

Vitotrol 100 UTDB RF vezeték nélküli digitális heti programos szobatermosztát Z007695

Szerelvénytakaró burkolat Vitopend 111 W kazánhoz (600mm széles) 7438340 26 944 Ft

456 698 Ft

477 334 Ft

6 776 Ft

19 970 Ft

13 195 Ft

32 452 Ft

464 314 Ft

364 818 Ft

381 769 Ft

443 924 Ft

59 198 Ft

Zöld Hő akciós árak, Viessmann listaárhoz viszonyítva! Az akciós árak 312 Ft-os Euro árfolyamon érvényesek, melyet a Viessmann határoz 

meg!


