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O nás
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.

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.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté 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

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem  tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 
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POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

VZDUCHOVÉ CLONY
ENTRESSE
VCEN1A

VCEN1A-100-E1-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 6,6 kW, délka 1 m, integrovaná regulace, IR 
ovladač

ks  995,80 € 

VCEN1A-100-V2-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač ks  995,80 € 
VCEN1A-100-S0-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1m, integrovaná regulace, IR ovladač ks  758,00 € 
VCEN1A-150-E1-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 9,8kW, délka 1,5 m, integrovaná regulace, 

IR ovladač
ks  1 198,00 € 

VCEN1A-150-V2-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač ks  1 198,00 € 
VCEN1A-150-S0-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, integrovaná regulace, IR ovladač ks  926,40 € 
VCEN1A-200-E1-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, elektrický ohřev 12,9 kW, délka 2 m, integrovaná regulace, 

IR ovladač
ks  1 431,80 € 

VCEN1A-200-V2-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, vodní ohřev, délka 1 m, integrovaná regulace, IR ovladač ks  1 431,80 € 
VCEN1A-200-S0-AC-IR-0 vzduchová clona ENTRESSE, bez ohřevu, délka 2 m, integrovaná regulace, IR ovladač ks  1 061,20 € 

Příslušesntví ENTRESSE
RAL-VCEN příplatek za atyp RAL, ENTRESSE ks  197,30 € **
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230 V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  184,80 € 
RT-3-07 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, kvs 7 ks  206,90 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 

ESSENSSE NEO
VCE2B

VCE2B-100-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks  814,00 € 
VCE2B-100-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m ks  756,50 € 
VCE2B-100-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m ks  732,40 € 
VCE2B-100-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m ks  836,70 € 
VCE2B-100-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m ks  642,50 € 
VCE2B-150-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks  1 096,70 € 
VCE2B-150-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m ks  1 021,30 € 
VCE2B-150-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m ks  989,00 € 
VCE2B-150-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m ks  1 096,00 € 
VCE2B-150-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m ks  837,00 € 
VCE2B-200-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks  1 224,30 € 
VCE2B-200-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m ks  1 137,50 € 
VCE2B-200-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m ks  1 101,30 € 
VCE2B-200-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m ks  1 229,60 € 
VCE2B-200-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m ks  927,20 € 
VCE2B-250-E2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks  1 493,60 € 
VCE2B-250-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m ks  1 387,60 € 
VCE2B-250-E0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m ks  1 343,70 € 
VCE2B-250-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m ks  1 500,20 € 
VCE2B-250-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m ks  1 131,10 € 

VCE2C
VCE2C-100-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks  1 250,00 € 
VCE2C-100-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1 m ks  1 365,30 € 
VCE2C-100-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m ks  1 099,30 € 
VCE2C-150-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks  1 870,70 € 
VCE2C-150-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m ks  1 875,20 € 
VCE2C-150-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m ks  1 613,60 € 
VCE2C-200-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks  2 207,60 € 
VCE2C-200-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2 m ks  2 185,40 € 
VCE2C-200-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m ks  1 835,20 € 
VCE2C-250-E1-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks  2 694,70 € 
VCE2C-250-V2-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m ks  2 667,60 € 
VCE2C-250-S0-AC-0 vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m ks  2 240,20 € 

Příslušesntví ESSENSSE NEO
RAL-VCE příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO ks  298,80 € **
VCE-R-BA-E-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, elektrický ohřev ks  247,50 € 
VCE-R-BA-V-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, vodní ohřev ks  137,50 € 
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VCE-R-BA-S-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, bez ohřevu ks  151,20 € 
VCE-R3-CO-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER ks  642,10 € 
VCE-R3-CO-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE ks  336,70 € 
VCE-R3-CO-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER ks  556,40 € 
VCE-R3-CO-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE ks  256,90 € 
VCE-R3-CO-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER ks  556,40 € 
VCE-R3-CO-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE ks  256,90 € 
VCE-R3-SU-E-MA1-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER ks  898,80 € 
VCE-R3-SU-E-MA2-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 2 m/2,5 m, MASTER ks  941,70 € 
VCE-R3-SU-E-SL1-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE ks  456,60 € 
VCE-R3-SU-E-SL2-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovl  SUPERIOR, el  ohřev, pro 2 m/2,5 m, SLAVE ks  527,90 € 
VCE-R3-SU-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER ks  713,50 € 
VCE-R3-SU-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE ks  271,20 € 
VCE-R3-SU-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER ks  713,50 € 
VCE-R3-SU-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE ks  271,20 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks  192,80 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  271,10 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  175,60 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks  752,20 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks  74,00 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks  11,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  257,71 € 

ESSENSSE NEO motor EC
VCE2B Master

VCE2B-100-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-100-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-150-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-200-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání
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VCE2B-200-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-E2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-E0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B-250-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2B Slave
VCE2B-100-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 

integrovaná regulace SUPERIOR Slave
ks na poptání

VCE2B-100-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-100-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-100-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-100-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-150-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-200-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-E2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-E0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2B-250-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C Master
VCE2C-100-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 

integrovaná regulace SUPERIOR Master
ks na poptání

VCE2C-100-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-100-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-150-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-150-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-150-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-200-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-200-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání
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VCE2C-200-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-250-E1-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-250-V2-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C-250-S0-EC-SU-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCE2C Slave
VCE2C-100-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, 

integrovaná regulace SUPERIOR Slave
ks na poptání

VCE2C-100-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-100-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-150-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-150-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-150-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-200-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-200-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-200-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-250-E1-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-250-V2-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCE2C-250-S0-EC-SS-0 vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná 
regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

Příslušenství ESSENSSE NEO motor EC
RAL-VCE příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO ks  298,80 € **
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks  192,80 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  175,60 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks  752,20 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks  74,00 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks  11,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  257,71 € 

STANDESSE COMFORT AC
VCS4B AC

VCS4B-10E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks  1 178,80 € 
VCS4B-10S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m ks  988,90 € 
VCS4B-10 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m ks  1 239,30 € 
VCS4B-15E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks  1 633,20 € 
VCS4B-15S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m ks  1 355,00 € 
VCS4B-15V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m ks  1 685,50 € 
VCS4B-20E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks  1 944,50 € 
VCS4B-20S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m ks  1 594,70 € 
VCS4B-20 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m ks  2 021,60 € 
VCS4B-25E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks  2 467,60 € 
VCS4B-25S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m ks  2 032,60 € 
VCS4B-25V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m ks  2 517,20 € 
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VCS4C AC
VCS4C-10E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m ks  1 302,70 € 
VCS4C-10S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m ks  1 114,20 € 
VCS4C-10 V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1 m ks  1 363,30 € 
VCS4C-15E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks  1 743,40 € 
VCS4C-15S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m ks  1 468,70 € 
VCS4C-15V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 1,5 m ks  1 795,60 € 
VCS4C-15W-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m ks  2 298,60 € 
VCS4C-20E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks  2 131,70 € 
VCS4C-20S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m ks  1 806,90 € 
VCS4C-20V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2 m ks  2 211,50 € 
VCS4C-20W-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m ks  2 760,30 € 
VCS4C-25E-1 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks  2 610,90 € 
VCS4C-25S-1 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m ks  2 227,10 € 
VCS4C-25V-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, délka 2,5 m ks  2 660,40 € 
VCS4C-25W-1 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m ks  3 322,90 € 

Příslušenství STANDESSE AC
RAL-VCS4 příplatek za atyp RAL, STANDESSE ks  407,00 € **
VCS-R-BA-E-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev ks  205,40 € 
VCS-R-BA-V-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev ks  116,80 € 
VCS-R-BA-S-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu ks  125,50 € 
VCS-R4-CO-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER ks  642,10 € 
VCS-R4-CO-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE ks  336,70 € 
VCS-R4-CO-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER ks  556,40 € 
VCS-R4-CO-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE ks  256,90 € 
VCS-R4-CO-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER ks  556,40 € 
VCS-R4-CO-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE ks  256,90 € 
VCS-R4-SU-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER ks  941,70 € 
VCS-R4-SU-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE ks  527,90 € 
VCS-R4-SU-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER ks  713,50 € 
VCS-R4-SU-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE ks  271,20 € 
VCS-R4-SU-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER ks  713,50 € 
VCS-R4-SU-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE ks  271,20 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks  192,80 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  271,10 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  175,60 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks  752,20 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks  74,00 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks  11,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  257,71 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  85,50 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  55,10 € 

STANDESSE COMFORT EC
VCS4B EC

VCS4B-100-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-100-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-100-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-150-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-150-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
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VCS4B-150-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-200-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-200-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-200-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-250-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-250-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4B-250-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání

VCS4C EC
VCS4C-100-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-100-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-100-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-150-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-150-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-150-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-150-V3-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-200-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-200-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-200-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-200-V3-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řadý výměník, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-250-E1-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-250-S0-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-250-V2-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCS4C-250-V3-EC-0 vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 3 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání

Příslušenství STANDESSE EC
RAL-VCS4 příplatek za atyp RAL, STANDESSE ks  407,00 € **
VCS4-AGBA1-M-EC-E2 modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor ks na poptání
VCS4-AGBA1-M-EC-S0 modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor ks na poptání
VCS4-AGBA1-M-EC-V1 modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor ks na poptání
VCS4-AGCO1-M-EC-E2 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, 

MASTER
ks na poptání

VCS4-AGCO1-S-EC-E2 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, 
SLAVE

ks na poptání

VCS4-AGCO1-M-EC-S0 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER ks na poptání
VCS4-AGCO1-S-EC-S0 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE ks na poptání
VCS4-AGCO1-M-EC-VC modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC 

motor, MASTER
ks na poptání

VCS4-AGCO1-S-EC-VC modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC 
motor, SLAVE

ks na poptání

VCS4-AGSU1-M-EC-EF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, 
MASTER

ks na poptání

VCS4-AGSU1-S-EC-EF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, 
SLAVE

ks na poptání

VCS4-AGSU1-M-EC-S0 modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER ks na poptání
VCS4-AGSU1-S-EC-S0 modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE ks na poptání
VCS4-AGSU1-M-EC-VF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER ks na poptání
VCS4-AGSU1-S-EC-VF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE ks na poptání
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks  192,80 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  271,10 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  175,60 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks  752,20 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks  74,00 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks  11,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
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TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  257,71 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  85,50 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  55,10 € 

STANDESSE XP
VCST5D Master

VCST5D-150-S0EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-150-V3EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-150-V5EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-200-S0EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-200-V3EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-200-V5EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-250-S0EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-250-V3EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-250-V5EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-300-S0EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 3 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-300-V3EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D-300-V5EC-S1-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Master

ks na poptání

VCST5D Slave
VCST5D-150-S0EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace 

SUPERIOR Slave
ks na poptání

VCST5D-150-V3EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-150-V5EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-200-S0EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-200-V3EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-200-V5EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 2 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-250-S0EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, interovaná regulace 
SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-250-V3EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 3řadý výměník, délka 3 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks na poptání

VCST5D-250-V5EC-S2-0 vzduchová clona Standesse XP, vodní ohřev, 5řadý výměník, délka 3 m, EC motor, 
integrovaná regulace SUPERIOR Slave

ks  8 409,70 € 

Příslušenství STANDESSE XP motor EC
RAL-VCST5D příplatek za atyp, STANDESSE XP ks  679,90 € **
VCST5-KOT-H-STENA-0 stěnová konzole pro clonu VCST5D, set ks  159,90 € 
VCST5-KOT-H-STROP-0 stropní konzole pro clonu VCST5D, set ks  78,30 € 
VCST5-KOT-SPOJ-CLON spojovací kus pro clonu VCST5D ks  34,20 € 

FINESSE COMFORT AC
VCF-B AC

VCF-B-100-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m ks  1 258,40 € 
VCF-B-100-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m ks  1 070,40 € 
VCF-B-100-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m ks  1 369,40 € 
VCF-B-150-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks  1 666,10 € 
VCF-B-150-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m ks  1 405,90 € 
VCF-B-150-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m ks  1 758,70 € 
VCF-B-200-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks  2 076,90 € 
VCF-B-200-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m ks  1 757,00 € 
VCF-B-200-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m ks  2 233,80 € 
VCF-B-250-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks  2 596,10 € 
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VCF-B-250-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m ks  2 196,30 € 
VCF-B-250-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m ks  2 792,20 € 

VCF-C AC
VCF-C-100-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m ks  1 720,40 € 
VCF-C-100-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m ks  1 505,90 € 
VCF-C-100-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1 m ks  1 837,70 € 
VCF-C-100-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý, délka 1 m ks  2 760,10 € 
VCF-C-150-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m ks  2 225,10 € 
VCF-C-150-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m ks  1 914,10 € 
VCF-C-150-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 1,5 m ks  2 342,50 € 
VCF-C-150-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý, délka 1,5 m ks  3 443,30 € 
VCF-C-200-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m ks  2 704,50 € 
VCF-C-200-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m ks  2 338,70 € 
VCF-C-200-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2 m ks  2 847,20 € 
VCF-C-200-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý, délka 2 m ks  4 103,50 € 
VCF-C-250-E-0 vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m ks  3 380,60 € 
VCF-C-250-S-0 vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m ks  2 923,40 € 
VCF-C-250-V-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev, délka 2,5 m ks  3 559,00 € 
VCF-C-250-W-0 vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý, délka 2,5 m ks  4 746,20 € 

Příslušenství FINESSE AC
RAL-VCF příplatek za atyp RAL, FINESSE ks  220,70 € **
VCS-R-BA-E-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev ks  205,40 € 
VCS-R-BA-V-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev ks  116,80 € 
VCS-R-BA-S-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu ks  125,50 € 
VCS-R4-CO-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER ks  642,10 € 
VCS-R4-CO-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE ks  336,70 € 
VCS-R4-CO-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER ks  556,40 € 
VCS-R4-CO-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE ks  256,90 € 
VCS-R4-CO-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER ks  556,40 € 
VCS-R4-CO-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE ks  256,90 € 
VCS-R4-SU-E-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER ks  941,70 € 
VCS-R4-SU-E-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE ks  527,90 € 
VCS-R4-SU-V-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER ks  713,50 € 
VCS-R4-SU-V-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE ks  271,20 € 
VCS-R4-SU-S-MA-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER ks  713,50 € 
VCS-R4-SU-S-SL-AC modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE ks  271,20 € 
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks  192,80 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  271,10 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  175,60 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks  752,20 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks  74,00 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks  11,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  257,71 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  85,50 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  55,10 € 
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FINESSE COMFORT EC
VCF4B EC

VCF4B-100-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-100-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-100-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-150-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-150-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-150-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-200-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-200-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-200-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-250-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-250-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4B-250-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání

VCF4C EC
VCF4C-100-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-100-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-100-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-100-V6-EC-0 vzduchová clona FINESSE,  vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-150-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-150-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-150-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-150-V6-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 1,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-200-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-200-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-200-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-200-V6-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 2 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-250-E1-EC-0 vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-250-S0-EC-0 vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-250-V2-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 2 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání
VCF4C-250-V6-EC-0 vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 6 řadý výměník, délka 2,5 m, EC motor ks na poptání

Příslušenství STANDESSE EC
RAL-VCF příplatek za atyp RAL, FINESSE ks  220,70 € **
VCS4-AGBA1-M-EC-E2 modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor ks na poptání
VCS4-AGBA1-M-EC-S0 modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor ks na poptání
VCS4-AGBA1-M-EC-V1 modul regulace BASIC pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF, EC motor ks na poptání
VCS4-AGCO1-M-EC-E2 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, 

MASTER
ks na poptání

VCS4-AGCO1-S-EC-E2 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev 2 stupně, EC motor, 
SLAVE

ks na poptání

VCS4-AGCO1-M-EC-S0 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER ks na poptání
VCS4-AGCO1-S-EC-S0 modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE ks na poptání
VCS4-AGCO1-M-EC-VC modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC 

motor, MASTER
ks na poptání

VCS4-AGCO1-S-EC-VC modul regulace COMFORT pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev ON/OFF nebo 0-10V, EC 
motor, SLAVE

ks na poptání

VCS4-AGSU1-M-EC-EF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, 
MASTER

ks na poptání

VCS4-AGSU1-S-EC-EF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, elektrický ohřev plynulý, EC motor, 
SLAVE

ks na poptání

VCS4-AGSU1-M-EC-S0 modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, MASTER ks na poptání
VCS4-AGSU1-S-EC-S0 modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, bez ohřevu, EC motor, SLAVE ks na poptání
VCS4-AGSU1-M-EC-VF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, MASTER ks na poptání
VCS4-AGSU1-S-EC-VF modul regulace SUPERIOR pro clonu VCS4/VCF, vodní ohřev plynulý, EC motor, SLAVE ks na poptání
TV1-1/1 termostatický ventil TV1 ks  192,80 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20 ks  271,10 € 
ZV3-230-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  221,60 € 
ZV3-230-21,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20 ks  391,90 € 
ZV2-024-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  175,60 € 
ZV2-024-06,3-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  401,30 € 
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ZV3-024-04,0-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-20 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20 ks  433,50 € 
ZV3-024-06,3-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32 ks  752,20 € 
DS-2 dveřní spínač, 230 V ks  74,00 € 
DK1 dveřní kontakt, 12 V ks  11,20 € 
DK-B-3 dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12 V ks  30,80 € 
TER-P prostorový termostat TER-P ks  26,90 € 
CT-ROOM prostorové teplotní čidlo ks  42,80 € 
ND-REMOTE-CONTROL druhý ovládací panel ks  257,71 € 
VCS4-KONZ-STE stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  85,50 € 
VCS4-KONZ-STR stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set ks  55,10 € 

VENESSE COMFORT
VCV-B-25E-CO-0 vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 

2,5 m, RAL9016
ks  4 240,30 € 

VCV-B-25E-CS-0 vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 
2,5 m, RAL9016

ks  3 986,60 € 

VCV-B-25S-CO-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks  3 082,40 € 
VCV-B-25S-CS-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks  2 828,80 € 
VCV-B-25S-SU-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks  3 361,70 € 
VCV-B-25S-SS-0 vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks  2 951,70 € 
VCV-B-25W-CO-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks  3 989,80 € 
VCV-B-25W-CS-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks  3 736,20 € 
VCV-B-25W-SU-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016 ks  4 269,10 € 
VCV-B-25W-SS-0 vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016 ks  3 859,20 € 
VCV-B-25E-CO-N vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 

2,5 m, nerez
ks  4 964,10 € 

VCV-B-25E-CS-N vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 
2,5 m, nerez

ks  4 710,40 € 

VCV-B-25S-CO-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez ks  3 806,20 € 
VCV-B-25S-CS-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez ks  3 552,60 € 
VCV-B-25S-SU-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez ks  4 085,40 € 
VCV-B-25S-SS-N vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez ks  3 675,50 € 
VCV-B-25W-CO-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez ks  4 713,70 € 
VCV-B-25W-CS-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez ks  4 460,10 € 
VCV-B-25W-SU-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez ks  4 992,90 € 
VCV-B-25W-SS-N vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez ks  4 582,90 € 

Příslušenství VENESSE
RAL-VCV příplatek za atyp RAL, VENESSE ks  632,20 € **
DK1 dveřní kontakt 12 V, 30 mA ks  11,20 € 
VCV-FI-G2 filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2 ks  20,70 € **

INDESSE INDUSTRY
VCI2-A-AC motor AC

VCI2-A-150-E1-AC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 ks  1 689,90 € 
VCI2-A-150-S0-AC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 ks  1 263,90 € 
VCI2-A-150-V2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010 ks  1 590,50 € 
VCI2-A-150-P2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, 

AC motory, RAL9010
ks  1 789,40 € 

VCI2-A-150-E1-AC-1 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink ks  1 533,70 € 
VCI2-A-150-S0-AC-1 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink ks  1 107,60 € 
VCI2-A-150-V2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, pozink ks  1 434,30 € 
VCI2-A-150-P2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, 

AC motory, pozink
ks  1 633,20 € 

VCI2-A-150-S0-AC-N průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-150-V2-AC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, AC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-150-P2-AC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, AC 

motory, nerez
ks na poptání  

VCI2-A-200-E1-AC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010 ks  2 368,20 € 
VCI2-A-200-S0-AC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010 ks  1 771,80 € 
VCI2-A-200-V2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010 ks  2 283,00 € 
VCI2-A-200-P2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, 

RAL9010
ks  2 481,90 € 

VCI2-A-200-E1-AC-1 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink ks  2 155,30 € 
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VCI2-A-200-S0-AC-1 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink ks  1 558,90 € 
VCI2-A-200-V2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, pozink ks  2 070,00 € 
VCI2-A-200-P2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, 

pozink
ks  2 268,90 € 

VCI2-A-200-S0-AC-N průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-200-V2-AC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, AC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-200-P2-AC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, AC motory, 

nerez
ks na poptání  

VCI2-A-250-E1-AC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010 ks  2 698,20 € 
VCI2-A-250-S0-AC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010 ks  1 974,00 € 
VCI2-A-250-V2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010 ks  2 627,10 € 
VCI2-A-250-P2-AC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, 

AC motory, RAL9010
ks  2 825,90 € 

VCI2-A-250-E1-AC-1 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink ks  2 442,60 € 
VCI2-A-250-S0-AC-1 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink ks  1 718,30 € 
VCI2-A-250-V2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, pozink ks  2 371,50 € 
VCI2-A-250-P2-AC-1 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, 

AC motory, pozink
ks  2 570,40 € 

VCI2-A-250-S0-AC-N průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-250-V2-AC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, AC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-250-P2-AC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, AC 

motory, nerez
ks na poptání  

VCI2-A-EC motor EC
VCI2-A-150-E1-EC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-150-S0-EC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-150-V2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-150-P2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, 

EC motory, RAL 92010
ks na poptání  

VCI2-A-150-S0-EC-N průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-150-V2-EC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-150-P2-EC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 1,65 m, EC 

motory, nerez
ks na poptání  

VCI2-A-200-E1-EC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-200-S0-EC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-200-V2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-200-P2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, 

RAL9010
ks na poptání  

VCI2-A-200-S0-EC-N průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-200-V2-EC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-200-P2-EC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,2 m, EC motory, 

nerez
ks na poptání  

VCI2-A-250-E1-EC-0 průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-250-S0-EC-0 průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-250-V2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-A-250-P2-EC-0 průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC motory, 

RAL9010
ks na poptání  

VCI2-A-250-S0-EC-N průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-250-V2-EC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, nerez ks na poptání  
VCI2-A-250-P2-EC-N průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana, délka 2,75 m, EC 

motory, nerez
ks na poptání  

VCI2-G-EC motor EC
VCI2-G-150-P2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 1,65 m, EC motory, 

RAL9010
ks na poptání  

VCI2-G-150-V2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-G-200-P2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,2 m, EC motory, 

RAL9010
ks na poptání  

VCI2-G-200-V2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
VCI2-G-250-P2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO, délka 2,75 m, EC motory, 

RAL9010
ks na poptání  

VCI2-G-250-V2-EC-0 průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010 ks na poptání  
Příslušenství INDESSE

RAL-VCI2 příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2 ks  395,80 € **
STRA1-050L22 pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2 ks  207,90 € 
STRA1-075L22 pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2 ks  297,20 € 
STRA1-160L20 pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2 ks  824,50 € 
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Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód Popis produktu Měrná 
jednotka

Prodejní 
cena

Pozn.

IC3-C-AC5-04 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2 ks  1 002,30 € 
IC3-C-AC5-07 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2 ks  1 064,10 € 
IC3-C-AC5-16 řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2 ks  1 137,30 € 
IC3-S-AC5-04 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2 ks  540,90 € 
IC3-S-AC5-07 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2 ks  578,20 € 
IC3-S-AC5-16 řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2 ks  725,30 € 
IC3-C-EC řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max  počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC ks  931,90 € 
IC3-S-EC řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max  počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC ks  426,90 € 
AG-BA-M-EC-S0-0 regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky bez ohřevu ks  125,20 € 
AG-BA-M-EC-V1-0 regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky vodní ohřev ON/OFF ks  125,20 € 
AG-BA-M-EC-E2-0 regulace AirGENIO BASIC pro EC motory, clony a jednotky elektrický ohřev, 2stupně ks  162,80 € 
VCI-EL-STYKAC-25-0 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016 ks  180,70 € 
VCI-EL-STYKAC-40-0 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9016 ks  380,80 € 
VCI-EL-STYKAC-25-1 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink ks  167,80 € 
VCI-EL-STYKAC-40-1 rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink ks  368,00 € 
DS-2 dveřní spínač ks  74,00 € 
DK-B-3 dveřní kontakt ks  30,80 € 
RT-3-11 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11 ks  193,80 € 
RT-3-15 třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15 ks  202,80 € 
ZV2-230-08,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20 ks  184,80 € 
ZV2-230-21,0-20 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20 ks  271,10 € 
ZV2-024-10,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks  401,30 € 
ZV2-024-16,0-25 dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25 ks  401,30 € 
ZV3-024-10,0-25 třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25 ks  541,90 € 
ZV3-024-16,0-32 třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32 ks  752,20 € 
OH-02-3/4-500 ohebná nerezová připojovací hadice, délka 500 mm ks  14,70 € 
VCI-FI-G2 filtr motoru pro VCI2, třída filtace G2, 1 ks ks  21,40 € **
VCI-H-STENA-0 držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9016 ks  151,80 € 
VCI-H-STROP-0 držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9016 ks  90,40 € 
VCI-H-ZAVES-0 závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9016 ks  16,20 € 
VCI-H-STENA-1 držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink ks  106,50 € 
VCI-H-STROP-1 držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink ks  64,60 € 
VCI-H-ZAVES-1 závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink ks  13,00 € 
VCI-H-STENA-N držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), nerez ks  134,20 € 
VCI-H-STROP-N držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), nerez ks  80,00 € 
VCI-H-ZAVES-N závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), nerez ks  15,70 € 
VCI-V-PODST-0 pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9016 ks  177,50 € 
VCI-V-STENA-0 držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9016 ks  32,30 € 
VCI-V-ZEM-0 pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9016 ks  13,00 € 
VCI-V-PODST-1 pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006 ks  157,70 € 
VCI-V-STENA-1 držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink ks  25,70 € 
VCI-V-ZEM-1 pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink ks  9,70 € 
VCI-V-PODST-N pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), nerez ks na poptání  
VCI-V-STENA-N držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), nerez ks na poptání  
VCI-V-ZEM-N pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), nerez ks na poptání  
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O nás
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.

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.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25tileté 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

Vize společnosti
Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým 
partnerem v oboru s trvalým nárůstem  tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro 
co nejširší okruh zákazníků. 

www.multivac.cz www.multivac.sk
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POBOČKA PARDUBICE
Multi-VAC spol  s r o 
Fáblovka 586
533 52  Pardubice

 466 769 201–3
 pardubice@multivac cz

POBOČKA BRNO
Multi-VAC spol  s r o 
Tyršova 258
664 42  Brno – Modřice

 547 423 150–2
 brno@multivac cz

POBOČKA KOŠICE
Multi-VAC SK spol  s r o 
Dopravná 2
040 13  Košice

 +421/55 799 53 63 – 64
 kosice@multivac sk

POBOČKA NOVÝ JIČÍN
Multi-VAC spol  s r o 
K Nemocnici 61/2122
741 01  Nový Jičín

 556 455 071–3
 njicin@multivac cz

POBOČKA PRAHA
Multi-VAC spol  s r o 
Voděradská 1853
 251 01  Říčany u Prahy 

 323 616 080–1 
 ricany@multivac cz

POBOČKA BRATISLAVA
Multi-VAC SK spol  s r o 
Vajnorská 140
831 04  Bratislava

 +421/2/45 64 64 74 
 bratislava@multivac sk

POBOČKY ČR

POBOČKY SR
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