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Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
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 +421 903 637 320
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Multi-VAC spol  s r o 
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POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421 910 483 288
 +421 911 620 230 
 bratislava@multivac sk
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POBOČKY SR








INFORMACE O FIRMĚ

Společnost Multi-VAC spol. s r. o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost 
zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství. 

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním 
sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, 
aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky 
ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníkům. 

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku. 

Multi-VAC je výhradním distributorem výrobků společnosti 2VV na českém a slovenském trhu. 

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro 
technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu, a to již od roku 1960. 

V únoru 2020 se Multi-VAC spol. s r. o. stal součástí nové skupiny Airvance, která je předním evropským hráčem 
v odvětví vzduchotechniky působícím ve 14 zemích.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 30 leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží 
s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodávaného zboží, skladová dostupnost 
a vysoká úroveň péče o zákazníky. 

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně 
a Novém Jičíně. Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích.
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VYTÁPĚCÍ JEDNOTKY
SAVANA

SAV-1-2R-1AC-0 SAVANA 1000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks  617,10 € 
SAV-1-2R-1EC-0 SAVANA 1000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks  975,30 € 
SAV-2-2R-1AC-0 SAVANA 2000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks  733,20 € 
SAV-2-2R-1EC-0 SAVANA 2000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks  942,30 € 
SAV-4-2R-1AC-0 SAVANA 4000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks  926,60 € 
SAV-4-2R-1EC-0 SAVANA 4000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks  1 504,50 € 
SAV-6-2R-1AC-0 SAVANA 6000, bílá, 2-řadý výměník, bez krytu ks  1 352,10 € 

SAV-1-3R-1AC-0 SAVANA 1000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks  822,20 € 
SAV-1-3R-1EC-0 SAVANA 1000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks  1 024,00 € 
SAV-2-3R-1AC-0 SAVANA 2000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks  943,00 € 
SAV-2-3R-1EC-0 SAVANA 2000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks  1 024,00 € 
SAV-4-3R-1AC-0 SAVANA 4000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks  1 209,10 € 
SAV-4-3R-1EC-0 SAVANA 4000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu, EC motor ks  1 744,30 € 
SAV-6-3R-1AC-0 SAVANA 6000, bílá, 3-řadý výměník, bez krytu ks  1 702,40 € 

SAV-FC-1-A-0 kryt SAVANA 1 s hliníkovými lamelami, bílý ks  135,40 € 
SAV-FC-2-A-0 kryt SAVANA 2 s hliníkovými lamelami, bílý ks  172,40 € 
SAV-FC-4-A-0 kryt SAVANA 4 s hliníkovými lamelami, bílý ks  251,60 € 
SAV-FC-6-A-0 kryt SAVANA 6 s hliníkovými lamelami, bílý ks  290,10 € 

SAV-FC-1-S-0 kryt SAVANA 1 Straw systém, bílý ks  127,10 € 
SAV-FC-2-S-0 kryt SAVANA 2 Straw systém, bílý ks  177,90 € 
SAV-FC-4-S-0 kryt SAVANA 3 Straw systém, bílý ks  288,00 € 
SAV-FC-6-S-0 kryt SAVANA 4 Straw systém, bílý ks  335,50 € 

SAV-FC-1-N-0 kryt – nástavec SAVANA 1 pro SAV-FC-A ks  94,70 € 
SAV-FC-2-N-0 kryt – nástavec SAVANA 2 pro SAV-FC-A ks  133,50 € 
SAV-FC-4-N-0 kryt – nástavec SAVANA 4 pro SAV-FC-A ks  212,80 € 
SAV-FC-6-N-0 kryt – nástavec SAVANA 6 pro SAV-FC-A ks  251,60 € 

SAV-FC-1-D-0 kryt SAVANA 1 s dýzami, bílý ks  80,90 € 
SAV-FC-2-D-0 kryt SAVANA 2 s dýzami, bílý ks  103,80 € 
SAV-FC-4-D-0 kryt SAVANA 4 s dýzami, bílý ks  154,70 € 
SAV-FC-6-D-0 kryt SAVANA 6 s dýzami, bílý ks  184,70 € 

SAV-FC-1-F-0 kryt SAVANA 1 typu difusor, bílý ks  80,90 € 
SAV-FC-2-F-0 kryt SAVANA 2 typu difusor, bílý ks  103,80 € 
SAV-FC-4-F-0 kryt SAVANA 4 typu difusor, bílý ks  154,70 € 
SAV-FC-6-F-0 kryt SAVANA 6 typu difusor, bílý ks  184,70 € 

SAV-FC-1-G-0 kryt SAVANA 1 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks  77,30 € 
SAV-FC-2-G-0 kryt SAVANA 2 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks  96,70 € 
SAV-FC-4-G-0 kryt SAVANA 4 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks  135,40 € 
SAV-FC-6-G-0 kryt SAVANA 6 s vysekávanými horizontálními lamelami, bílý ks  174,20 € 

SAV-FC-1-V-0 kryt SAVANA 1 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks  79,70 € 
SAV-FC-2-V-0 kryt SAVANA 2 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks  96,50 € 
SAV-FC-4-V-0 kryt SAVANA 3 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks  139,80 € 
SAV-FC-6-V-0 kryt SAVANA 4 s vysekávanými vertikálními lamelami, bílý ks  162,70 € 

SAV-1-K-0 konzole pro SAV-1, bílé ks  73,80 € 
SAV-2-K-0 konzole pro SAV-2, bílé ks  77,30 € 
SAV-4-K-0 konzole pro SAV-3, bílé ks  80,90 € 
SAV-6-K-0 konzole pro SAV-4, bílé ks  93,20 € 
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SAV-1-FI filtr G2 pro SAV-1 ks  17,80 € **
SAV-2-FI filtr G2 pro SAV-2 ks  19,80 € **
SAV-4-FI filtr G2 pro SAV-4 ks  22,70 € **
SAV-6-FI filtr G2 pro SAV-6 ks  25,10 € **

SAV-MIX-2-0 směšovací komora pro SAV-2 ks  323,10 € 
SAV-MIX-4-0 směšovací komora pro SAV-4 ks  473,80 € 
SAV-MIX-6-0 směšovací komora pro SAV-6 ks  524,40 € 

SAVAVA INOX PLUS
SAV-2-2R-1AC-N SAVANA 2000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem ks  1 507,30 € 
SAV-4-2R-1AC-N SAVANA 4000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem ks  1 971,80 € 
SAV-6-2R-1AC-N SAVANA 6000, nerez, 2-řadý výměník, s krytem ks  2 716,00 € 

SAV-2-K-1 konzole SAV-2, nerez ks  152,00 € 
SAV-4-K-1 konzole SAV-4, nerez ks  167,50 € 
SAV-6-K-1 konzole SAV-6, nerez ks  181,30 € 

Příslušenství SAVANA
SC-C-AC5-04 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA ks  1 070,00 € 
SC-C-AC5-07 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA ks  1 228,10 € 
SC-C-AC5-16 řídící jednotka SC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA ks  1 495,10 € 
SC-S-AC5-04 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro SAVANA ks  605,50 € 
SC-S-AC5-07 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro SAVANA ks  664,60 € 
SC-S-AC5-16 řídící jednotka SC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro SAVANA ks  907,20 € 
SC-C-EC řídící jednotka SC-MASTER pro EC motory, max  počet ventilátorů 10 ks, pro SAVANA EC ks  1 021,10 € 
SC-S-EC řídící jednotka SC-SLAVE pro EC motory, max  počet ventilátorů 5 ks, pro SAVANA EC ks  521,60 € 
AG-BA-M-EC-V1-0 regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF ks  139,40 € 
SAV-MIX-2-0 směšovací komora pro SAV-2 ks  323,10 € 
SAV-MIX-4-0 směšovací komora pro SAV-4 ks  473,80 € 
SAV-MIX-6-0 směšovací komora pro SAV-6 ks  524,40 € 
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