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2022

CENNÍK PRODUKTOV

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 25 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.

 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód

Měrná
jednotka

Popis produktu

Prodejní
cena

Pozn.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
SmartFan
SmartFan500

Příslušenství SmartFan
SmartFan/HUB
SmartFan/LED
SmartFan/TOUCH
SmartFan/Trafo/I
SmartFan/Trafo/P
SmartFan/Tube500
SmartFan/Tube700
SmartFan/InCover
SmartFan/OutCover
SmartFan/VentUnitCer
SmartFan/WGrilleMWh
SmartFan/WRevEl
SmartFan/WSoundIns
SmartFan/Sensor
SmartFan/filtr/prach
SmartFan/filtr/pyl
SmartFan/filtrset/
PM2,5
REC-DUO
REC-DUO-100/500-RC

Příslušenství REC-DUO
2KT0014
2GE2002
REC Smart
REC-100/400
REC-100/400-H
REC-100/400-RC
REC-100/400-TC
REC-100/500
REC-100/500-H
REC-100/500-RC
REC-100/500-TC
REC-100/600
REC-100/600-H
REC-100/600-RC
REC-100/600-TC
Příslušenství REC SMART
2RV4158
VENUS
AIRGenio
HRV-14EC-E-74-AG
HRV-15EC-E-74-AG
HRV-15EC-N-74-AG
HRV-30EC-E-74-AG
HRV-30EC-N-74-AG

SmartFan – kompletní rekuperační jednotka,délka tubusu 500 mm

ks

733,00 €

*

SmartControl HUB app
SmartFan – manuální ovladač
SmartFan – dotykový ovladač
SmartFan – trafo 42V, pod omítku
SmartFan – trafo 42V, na omítku
SmartFan – montážní tubus 500mm + 2 záslepky
SmartFan – montážní tubus 700mm + 2 záslepky
SmartFan – kryt interiér se záslepkou
SmartFan – kryt exteriér se záslepkou
SmartFan – ventilátor + keramický výměník
nerezová mřížka pro SmartFan/L, (okenní instalace), RAL 9016
SmartFan/L – neviditelná montáž do ostění, (okenní instalace)
SmartFan – tlumič pro SmartFan/L, (okenní instalace)
SmartFan – Plug-In sensor
SmartFan – náhradní prachový filtr G3, set 4 ks
SmartFan – náhradní pylový filtr, set 4 ks
SmartFan – vysoce účinný jemný prachový a pylový filtr pro velikosti částic do 2,5µm

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

389,60 € *
116,40 € *
289,00 € *
104,90 € *
104,90 € *
41,50 € *
48,00 € *
149,60 € *
149,60 € *
396,00 € *
106,20 € *
168,90 € *
95,10 € *
72,40 € *
25,10 € **
38,40 € **
114,20 € **

REC Duo 100/500 Standard (24 hod) EC motory, délka tubusu 300 až 500 mm

ks

350,20 €

teleskopické potrubí REC Duo – pro stěny > 500 mm
externí mřížka MFE pro stěny 220 – 300 mm

ks
ks

19,10 €
9,50 €

REC Smart 100/400 Standard (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm
REC Smart 100/400 Hygrostat (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm
REC Smart+ 100/400 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm, bezdrátové
ovládání
REC Smart+ 100/400 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 400 mm, dotykový
ovládací panel
REC Smart 100/500 Standard (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm
REC Smart 100/500 Hygrostat (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm
REC Smart+ 100/500 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm, bezdrátové
ovládání
REC Smart+ 100/500 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 500 mm, dotykový
ovládací panel
REC Smart 100/600 Standard (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm
REC Smart 100/600 Hygrostat (24 hod/Timer) EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm
REC Smart+ 100/600 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm, bezdrátové
ovládání
REC Smart+ 100/600 Standard, EC motory, by-pass, délka tubusu 600 mm, dotykový
ovládací panel

ks
ks
ks

423,90 €
476,40 €
632,20 €

*
*
*

ks

721,90 €

*

ks
ks
ks

433,30 €
486,90 €
646,60 €

*
*
*

ks

737,00 €

*

ks
ks
ks

442,70 €
497,50 €
662,90 €

*
*
*

ks

742,30 €

*

přepínač otáček RLS (min-max), ON/OFF, na omítku nebo pod omítku

ks

45,60 €

*

rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 140 m³/h, EC motory, předehřev, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio,150 m³/h,EC motory, předehřev, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio,150 m³/h, EC motory, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 300 m³/h, EC motory, předehřev,filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 300 m³/h, EC motory, filtr F7/G4

ks
ks
ks
ks
ks

1 614,00 €
1 582,30 €
1 394,40 €
2 089,20 €
1 949,10 €

*
*
*
*
*

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

HRV-50EC-E-74-AG
HRV-50EC-N-74-AG
HRV-70EC-E-74-AG
HRV-70EC-N-74-AG

rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 500 m³/h, EC motory, předehřev, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 500 m³/h, EC motory, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 700 m³/h, EC motory, předehřev, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS AirGenio, 700 m³/h, EC motory, filtr F7/G4

ks
ks
ks
ks

Prodejní
cena
2 635,30 €
2 468,90 €
3 758,40 €
3 693,80 €

HRV-14EC-E-74-R
HRV-15AC-N-54-R

rekuperační jednotka VENUS Comfort, 140 m³/h,EC motory, předehřev, filtr F7/G4
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 150 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 300 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 500 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, AC motory, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, AC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, EC motory, filtr F7/G4,
ovládací panel v balení
rekuperační jednotka VENUS Comfort, 700 m³/h, EC motory, předehřev, filtr M5/G4,
ovládací panel v balení

ks
ks

1 445,60 €
856,40 €

*
*

ks

1 002,90 €

*

ks

1 248,90 €

*

ks

1 417,20 €

*

ks

1 177,70 €

*

ks

1 296,70 €

*

ks

1 745,70 €

*

ks

1 871,30 €

*

ks

1 679,10 €

*

ks

2 010,00 €

*

ks

2 211,30 €

*

ks

2 360,30 €

*

ks

2 205,60 €

*

ks

2 441,50 €

*

ks

3 308,40 €

*

ks

3 366,20 €

*

elektrický ohřívač kruhový EOKO2, průměr 160 mm, 0,8 kW, 230 V, k VENUS AirGENIO
elektrický ohřívač kruhový EOKO2, průměr 250 mm, 1,5 kW, 230 V, k VENUS AirGENIO
prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
slučovač signálu pro čidla kvality vzduchu využívající řídící logiku 0-10 V
PIR čidlo pro VENUS
náhradní filtr F7 k VENUS 15/30
náhradní filtr M5 k VENUS 15/30
náhradní filtr G4 k VENUS 15/30
náhradní filtr F7 k VENUS 50/70
náhradní filtr M5 k VENUS 50/70
náhradní filtr G4 k VENUS 50/70
náhradní komunikační kabel pro VENUS Comfort, délka 10 m
náhradní komunikační kabel pro VENUS Comfort, délka 20 m
náhradní komunikační kabel pro VENUS Comfort, délka 30 m

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

205,10 €
209,20 €
171,80 €
261,90 €
100,00 €
53,00 €
36,40 €
6,50 €
3,80 €
46,30 €
10,20 €
5,70 €
17,00 €
24,90 €
32,10 €

**
**
**
**
**
**
*
*
*

DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 350 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, bez dohřevu, 350 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, bez předehřevu/dohřevu, 350 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 350 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, bez dohřevu, 350 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, bez předehřevu/dohřevu, 350 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 520 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, bez dohřevu, 520 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, bez předehřevu/dohřevu, 520 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 520 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, bez dohřevu, 520 m³/h, pravá

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 964,90 €
2 797,80 €
2 661,80 €
2 964,90 €
2 797,80 €
2 661,80 €
3 480,40 €
3 302,60 €
3 152,20 €
3 480,40 €
3 302,60 €

Objednací kód

Popis produktu

Měrná
jednotka

Pozn.

*
*
*
*

COMFORT

HRV-15AC-E-54-R
HRV-15EC-N-74-R
HRV-15EC-E-74-R
HRV-30AC-N-54-R
HRV-30AC-E-54-R
HRV-30EC-N-74-R
HRV-30EC-E-74-R
HRV-50AC-N-54-R
HRV-50AC-E-54-R
HRV-50EC-N-74-R
HRV-50EC-E-74-R
HRV-70AC-N-54-R
HRV-70AC-E-54-R
HRV-70EC-N-74-R
HRV-70EC-E-74-R
Příslušenství VENUS
EOKO2-160-0,8-1VE
EOKO2-250-1,5-1VE
CI-RH-R
CI-CO2-R
CI-AQS-COMBI
PS-1003
HRV-F30-F7
HRV-F30-M5
HRV-F30-G4
HRV-F70-F7
HRV-F70-M5
HRV-F70-G4
KP-VK-10
KP-VK-20
KP-VK-30
DAPHNE FLAT
HRDF1-030-L-EE1C
HRDF1-030-L-ES0C
HRDF1-030-L-XS0C
HRDF1-030-P-EE1C
HRDF1-030-P-ES0C
HRDF1-030-P-XS0C
HRDF1-050-L-EE1C
HRDF1-050-L-ES0C
HRDF1-050-L-XS0C
HRDF1-050-P-EE1C
HRDF1-050-P-ES0C
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

DAPHNE FLAT Comfort, bez předehřevu/dohřevu, 520 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 770 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, bez dohřevu, 770 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, bez předehřevu/dohřevu, 770 m³/h, levá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 770 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, elektrický předehřev, bez dohřevu, 770 m³/h, pravá
DAPHNE FLAT Comfort, bez předehřevu/dohřevu, 770 m³/h, pravá

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Prodejní
cena
3 152,20 €
4 437,80 €
4 172,40 €
3 943,30 €
4 437,80 €
4 172,40 €
3 943,30 €

prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup
0-10 V
prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
slučovač signálu pro čidla kvality vzduchu využívající řídící logiku 0-10V
náhradní filtr G4 k HRDF1-30
náhradní filtr G4 k HRDF1-50
náhradní filtr G4 k HRDF1-70
náhradní filtr M5 k HRDF1-30
náhradní filtr M5 k HRDF1-50
náhradní filtr M5 k HRDF1-70
náhradní filtr F7 k HRDF1-30
náhradní filtr F7 k HRDF1-50
náhradní filtr F7 k HRDF1-70

ks

171,80 €

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

261,90 €
100,00 €
12,00 €
14,50 €
19,80 €
17,60 €
21,30 €
28,00 €
29,10 €
34,20 €
38,20 €

**
**
**
**
**
**
**
**
**

Daphne Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 200 m³/h
Daphne Comfort, elektrický předehřev, bez dohřívače, 200 m³/h
Daphne Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 300 m³/h
Daphne Comfort, elektrický předehřev, bez dohřívače, 300 m³/h
Daphne Comfort, elektrický předehřev, elektrický dohřívač, 500 m³/h
Daphne Comfort, elektrický předehřev, bez dohřívače, 500 m³/h

ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 863,50 €
2 778,90 €
3 084,20 €
3 009,70 €
3 676,40 €
3 572,60 €

*
*
*
*
*
*

ks

171,80 €

CI-CO2-R
CI-AQS-COMBI
HRDA2-20-30-FI-G4
HRDA2-50-FI-G4
HRDA2-20-30-FI-M5
HRDA2-50-FI-M5
HRDA2-20-30-FI-F7
HRDA2-50-FI-F7
HRDA2-BASE-20/30
HRDA2-BASE-50
SK-AKS3

prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup
0-10 V
prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
slučovač signálu pro čidla kvality vzduchu využívající řídící logiku 0-10V
náhradní filtr G4 k HRDA2-20/30
náhradní filtr G4 k HRDA2-50
náhradní filtr M5 k HRDA2-20/30
náhradní filtr M5 k HRDA2-50
náhradní filtr F7 k HRDA2-20/30
náhradní filtr F7 k HRDA2-50
základna pro HRDA2-020/030
základna pro HRDA2-050
sifon pro odvod kondenzátu

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

261,90 €
100,00 €
13,20 €
15,90 €
24,00 €
29,50 €
36,80 €
43,30 €
96,90 €
129,20 €

HRDA2-070-ES0C
HRDA2-070-EE1C
HRDA2-090-ES0C
HRDA2-090-EE1C

Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, bez dohřívače, 700 m³/h
Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, elektrický dohřev, 700 m³/h
Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, bez dohřívače, 900 m³/h
Daphne Comfort DAPHNE2 XL, elektrický předehřev, elektrický dohřev, 900 m³/h

ks
ks
ks
ks

4 566,10 €
4 680,80 €
5 244,00 €
5 374,40 €

prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup
0-10 V
prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
slučovač signálu pro čidla kvality vzduchu využívající řídící logiku 0-10V
náhradní filtr G4 pro Daphne2
náhradní filtr M5 pro Daphne2
náhradní filtr F7 pro Daphne2
základna pro DAPHNE 2 XL
sifon pro odvod kondenzátu

ks

171,80 €

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

261,90 €
100,00 €
37,10 €
41,80 €
43,70 €
185,80 €

Objednací kód
HRDF1-050-P-XS0C
HRDF1-070-L-EE1C
HRDF1-070-L-ES0C
HRDF1-070-L-XS0C
HRDF1-070-P-EE1C
HRDF1-070-P-ES0C
HRDF1-070-P-XS0C
Příslušenství DAPHNE FLAT
CI-RH-R
CI-CO2-R
CI-AQS-COMBI
HRDF1-30-FI-G4
HRDF1-50-FI-G4
HRDF1-70-FI-G4
HRDF1-30-FI-M5
HRDF1-50-FI-M5
HRDF1-70-FI-M5
HRDF1-30-FI-F7
HRDF1-50-FI-F7
HRDF1-70-FI-F7

Měrná
jednotka

Popis produktu

Pozn.

DAPHNE
HRDA2-020-EE1C
HRDA2-020-ES0C
HRDA2-030-EE1C
HRDA2-030-ES0C
HRDA2-050-EE1C
HRDA2-050-ES0C
Příslušenství DAPHNE
CI-RH-R

**
**
**
**
**
**
**
**
*

DAPHNE XL

Příslušenství DAPHNE XL
CI-RH-R
CI-CO2-R
CI-AQS-COMBI
HRDA2-70-90-FI-G4
HRDA2-70-90-FI-M5
HRDA2-70-90-FI-F7
HRDA2-BASE-70/90
SK-AKS3

*
*
*
*

**
**
**
**
**

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód

Popis produktu

Měrná
jednotka

Prodejní
cena

Pozn.

HERU S
HERU100-S/EC-V1
HERU160-S/EC-V1

rekuperační jednotka HERU S, 436 m³/h, EC motory, boční připojení vzduchovodů, filtr
F7/F7, ovládací panel IQ Control
rekuperační jednotka HERU S, 720 m³/h, EC motory, boční připojení vzduchovodů, filtr
F7/F7, ovládací panel IQ Control

ks

2 997,90 €

ks

3 649,20 €

rekuperační jednotka HERU T, 418 m³/h, EC motory, horní připojení vzduchovodů, filtr
F7/F7, ovládací panel IQ Control, pravá
rekuperační jednotka HERU T, 418 m³/h, EC motory, horní připojení vzduchovodů, filtr
F7/F7, ovládací panel IQ Control, levá
rekuperační jednotka HERU T, 659 m³/h, EC motory, horní připojení vzduchovodů, filtr
F7/F7, ovládací panel IQ Control, pravá
rekuperační jednotka HERU T, 659 m³/h, EC motory, horní připojení vzduchovodů, filtr
F7/F7, ovládací panel IQ Control, levá

ks

3 403,80 €

ks

3 403,80 €

ks

3 822,50 €

ks

3 822,50 €

WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD

ks

6 354,80 €

*

ks

6 831,50 €

*

ks

6 584,00 €

*

WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN

ks

7 060,80 €

*

ks

6 608,90 €

*

ks

7 085,60 €

*

ks

7 576,00 €

*

ks

8 144,30 €

*

WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový
rekuperátor, plášť STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový
rekuperátor, plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN

ks

6 585,70 €

*

ks

7 062,40 €

*

ks

6 725,60 €

*

ks

7 202,40 €

*

ks

6 839,80 €

*

ks

7 316,40 €

*

ks

7 851,30 €

*

ks

8 419,60 €

*

WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN

ks

7 580,40 €

*

ks

8 202,40 €

*

ks

7 853,10 €

*

ks

8 475,20 €

*

ks

7 867,50 €

*

ks

8 488,30 €

*

ks

9 237,50 €

*

ks

9 995,50 €

*

HERU T
HERU100-T/EC-V1/PE
HERU100-T/EC-V1/LE
HERU160-T/EC-V1/PE
HERU160-T/EC-V1/LE
WHISPER AIR
HRWA2-040CB-XS0-A
HRWA2-040CB-XS0-B
HRWA2-040CB-XE1-A
HRWA2-040CB-XE1-B
HRWA2-040CB-XV2-A
HRWA2-040CB-XV2-B
HRWA2-040CB-XC3-A
HRWA2-040CB-XC3-B

HRWA2-040CB-ES0-A
HRWA2-040CB-ES0-B
HRWA2-040CB-EE1-A
HRWA2-040CB-EE1-B
HRWA2-040CB-EV2-A
HRWA2-040CB-EV2-B
HRWA2-040CB-EC3-A
HRWA2-040CB-EC3-B

HRWA2-070CB-XS0-A
HRWA2-070CB-XS0-B
HRWA2-070CB-XE1-A
HRWA2-070CB-XE1-B
HRWA2-070CB-XV2-A
HRWA2-070CB-XV2-B
HRWA2-070CB-XC3-A
HRWA2-070CB-XC3-B

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový
rekuperátor, plášť STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový
rekuperátor, plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN

ks

Prodejní
cena
7 843,60 €

ks

8 464,40 €

*

ks

8 015,80 €

*

ks

8 636,70 €

*

ks

8 129,50 €

*

ks

8 750,30 €

*

ks

9 558,20 €

*

ks

10 314,70 €

*

WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť
STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, change/over, hliníkový rekuperátor, plášť
DESIGN

ks

8 493,00 €

*

ks

9 172,60 €

*

ks

8 763,80 €

*

ks

9 443,40 €

*

ks

8 849,90 €

*

ks

9 529,50 €

*

ks

10 125,10 €

*

ks

10 935,20 €

*

WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, change/over, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový
rekuperátor, plášť STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, hliníkový
rekuperátor, plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť STANDARD
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, hliníkový rekuperátor,
plášť DESIGN

ks

10 434,40 €

*

ks

11 244,50 €

*

ks

8 925,80 €

*

ks

9 606,70 €

*

ks

8 752,40 €

*

ks

9 432,00 €

*

ks

9 109,30 €

*

ks

9 790,20 €

*

WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, entalpický výměník, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, entalpický výměník, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, bez předehřevu, change/over, entalpický výměník, plášť
DESIGN

ks

8 627,40 €

*

ks

8 917,00 €

*

ks

8 948,20 €

*

ks

10 180,40 €

*

WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 400 m³/h, elektrický předehřev, change/over, entalpický výměník,
plášť DESIGN

ks

8 919,10 €

*

ks

9 095,80 €

*

ks

9 239,80 €

*

ks

10 524,50 €

*

Objednací kód
HRWA2-070CB-ES0-A
HRWA2-070CB-ES0-B
HRWA2-070CB-EE1-A
HRWA2-070CB-EE1-B
HRWA2-070CB-EV2-A
HRWA2-070CB-EV2-B
HRWA2-070CB-EC3-A
HRWA2-070CB-EC3-B

HRWA2-100CB-XS0-A
HRWA2-100CB-XS0-B
HRWA2-100CB-XE1-A
HRWA2-100CB-XE1-B
HRWA2-100CB-XV2-A
HRWA2-100CB-XV2-B
HRWA2-100CB-XC3-A
HRWA2-100CB-XC3-B

HRWA2-100CB-EC3-A
HRWA2-100CB-EC3-B
HRWA2-100CB-EE1-A
HRWA2-100CB-EE1-B
HRWA2-100CB-ES0-A
HRWA2-100CB-ES0-B
HRWA2-100CB-EV2-A
HRWA2-100CB-EV2-B

HRWA2-040EB-XS0-B
HRWA2-040EB-XE1-B
HRWA2-040EB-XV2-B
HRWA2-040EB-XC3-B

HRWA2-040EB-ES0-B
HRWA2-040EB-EE1-B
HRWA2-040EB-EV2-B
HRWA2-040EB-EC3-B

Měrná
jednotka

Popis produktu

Pozn.

*

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

Objednací kód
HRWA2-070EB-XS0-B
HRWA2-070EB-XE1-B
HRWA2-070EB-XV2-B
HRWA2-070EB-XC3-B

HRWA2-070EB-ES0-B
HRWA2-070EB-EE1-B
HRWA2-070EB-EV2-B
HRWA2-070EB-EC3-B

HRWA2-100EB-XS0-B
HRWA2-100EB-XE1-B
HRWA2-100EB-XV2-B
HRWA2-100EB-XC3-B

HRWA2-100EB-ES0-B
HRWA2-100EB-EE1-B
HRWA2-100EB-EV2-B
HRWA2-100EB-EC3-B
Příslušenství WHISPER AIR
FILTR-HRWA1-040-G4
FILTR-HRWA1-040-M5
FILTR-HRWA1-040-F7
FILTR-HRWA1-070-G4
FILTR-HRWA1-070-M5
FILTR-HRWA1-070-F7
FILTR-HRWA1-100-G4
FILTR-HRWA1-100-M5
FILTR-HRWA1-100-F7
PUMP-MAXI-ORANGE
HRWA2-WALL-HOLDER
HRWA2-040-UP-250
HRWA2-070-UP-315
HRWA2-100-UP-315
SK-AKS3
ALFA 95 FLAT
HRFL2-040-XS0-S
HRFL2-040-XV1-S
HRFL2-040-XE1-S
HRFL2-040-ES0-S
HRFL2-040-EV1-S
HRFL2-040-EE1-S
HRFL2-070-XS0-S

WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, entalpický výměník, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, entalpický výměník, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, bez předehřevu, change/over, entalpický výměník, plášť
DESIGN

ks

Prodejní
cena
10 588,40 €

ks

10 940,50 €

*

ks

10 957,50 €

*

ks

12 494,40 €

*

WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 700 m³/h, elektrický předehřev, change/over, entalpický výměník,
plášť DESIGN

ks

10 926,70 €

*

ks

11 149,00 €

*

ks

11 295,70 €

*

ks

12 893,40 €

*

WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, entalpický výměník, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev, entalpický výměník, plášť
DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, bez předehřevu, change/over, entalpický výměník, plášť
DESIGN

ks

11 584,00 €

*

ks

11 926,00 €

*

ks

12 034,70 €

*

ks

13 669,10 €

*

WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, bez dohřevu, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, elektrický dohřev, entalpický
výměník, plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, vodní dohřev, entalpický výměník,
plášť DESIGN
WHISPER AIR 1000 m³/h, elektrický předehřev, change/over, entalpický výměník,
plášť DESIGN

ks

11 911,60 €

*

ks

12 132,10 €

*

ks

12 363,90 €

*

ks

14 055,70 €

*

náhradní filtr G4 pro HRWA2-040
náhradní filtr M5 pro HRWA2-040
náhradní filtr F7 pro HRWA2-040
náhradní filtr G4 pro HRWA2-070
náhradní filtr M5 pro HRWA2-070
náhradní filtr F7 pro HRWA2-070
náhradní filtr G4 pro HRWA2-100
náhradní filtr M5 pro HRWA2-100
náhradní filtr F7 pro HRWA2-100
čerpadlo pro odvod kondenzátu
stěnové konzole pro HRWA2, set
set – modul pro vertikální připojení, pro HRWA2-040, průměr napojení 250 mm
set – modul pro vertikální připojení, pro HRWA2-070, průměr napojení 315 mm
set – modul pro vertikální připojení, pro HRWA2-100, průměr napojení 315 mm
sifon pro odvod kondenzátu

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

16,80 €
20,60 €
69,30 €
19,50 €
22,80 €
106,50 €
22,00 €
26,30 €
160,80 €
na poptání
31,10 €
470,20 €
485,80 €
524,20 €

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
*
*
*
**

rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 400 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks

4 639,00 €

ks

5 245,10 €

ks

5 139,90 €

ks

4 971,10 €

ks

5 472,10 €

ks

5 326,80 €

ks

5 307,10 €

Popis produktu

Měrná
jednotka

Pozn.

*

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Popis produktu

Měrná
jednotka

rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 700 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu, EC motory,
filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 1500 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, bez předehřevu, bez dohřevu,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, bez předehřevu, vodní dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, bez předehřevu, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, s předehřevem, bez dohřevu,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, s předehřevem, vodní dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace
rekuperační jednotka ALFA 95 FLAT, 2000 m³/h, s předehřevem, elektrický dohřev,
EC motory, filtr F7/M5, SUPERIOR regulace

ks

Prodejní
cena
5 630,10 €

ks

5 815,10 €

ks

5 652,10 €

ks

5 994,20 €

ks

6 050,10 €

ks

7 867,30 €

ks

8 241,60 €

ks

8 147,70 €

ks

8 246,00 €

ks

8 620,40 €

ks

8 470,70 €

ks

10 194,90 €

ks

10 663,30 €

ks

10 738,10 €

ks

10 872,90 €

ks

11 342,80 €

ks

11 371,30 €

externí modul pro HRFL2-040, change/over
externí modul pro HRFL2-070, change/over
externí modul pro HRFL2-150, change/over
externí modul pro HRFL2-200, change/over
externí modul pro HRFL2-040, přímý výpar
externí modul pro HRFL2-070, přímý výpar
externí modul pro HRFL2-150, přímý výpar
externí modul pro HRFL2-200, přímý výpar
přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-040
přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-070
přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-150
přechod ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HRFL2-200
náhradní filtr F9 pro HRFL2-040
náhradní filtr F9 pro HRFL2-070
náhradní filtr F9 pro HRFL2-150
náhradní filtr F9 pro HRFL2-200
náhradní filtr F7 pro HRFL2-040
náhradní filtr F7 pro HRFL2-070
náhradní filtr F7 pro HRFL2-150
náhradní filtr F7 pro HRFL2-200
náhradní filtr M5 pro HRFL2-040
náhradní filtr M5 pro HRFL2-070
náhradní filtr M5 pro HRFL2-150
náhradní filtr M5 pro HRFL2-200

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

1 865,10 €
1 920,90 €
2 088,50 €
2 270,70 €
1 657,10 €
1 866,70 €
2 034,20 €
2 253,90 €
55,80 €
64,80 €
86,70 €
95,70 €
54,90 €
66,90 €
89,10 €
134,50 €
52,50 €
53,20 €
77,40 €
120,00 €
50,20 €
51,60 €
64,90 €
96,90 €

Objednací kód
HRFL2-070-XV1-S
HRFL2-070-XE1-S
HRFL2-070-ES0-S
HRFL2-070-EV1-S
HRFL2-070-EE1-S
HRFL2-150-XS0-S
HRFL2-150-XV1-S
HRFL2-150-XE1-S
HRFL2-150-ES0-S
HRFL2-150-EV1-S
HRFL2-150-EE1-S
HRFL2-200-XS0-S
HRFL2-200-XV1-S
HRFL2-200-XE1-S
HRFL2-200-ES0-S
HRFL2-200-EV1-S
HRFL2-200-EE1-S
Příslušenství ALFA 95 FLAT
MOFL1-040-C4
MOFL1-070-C4
MOFL1-150-C4
MOFL1-200-C4
MOFL1-040-D3
MOFL1-070-D3
MOFL1-150-D3
MOFL1-200-D3
HRFL2-PR-01
HRFL2-PR-02
HRFL2-PR-03
HRFL2-PR-04
HRFL2-F9-040
HRFL2-F9-070
HRFL2-F9-150
HRFL2-F9-200
HRFL2-F7-040
HRFL2-F7-070
HRFL2-F7-150
HRFL2-F7-200
HRFL2-M5-040
HRFL2-M5-070
HRFL2-M5-150
HRFL2-M5-200

Pozn.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Popis produktu

Měrná
jednotka

Prodejní
cena

Pozn.

rekuperační jednotka HRS-05, horizontální, 450 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-05, horizontální, 450 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-10, horizontální, 800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-10, horizontální, 800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-15, horizontální, 1300 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-15, horizontální, 1300 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-20, horizontální, 1900 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-20, horizontální, 1900 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-30, horizontální, 2800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-30, horizontální, 2800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-40, horizontální, 3800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-40, horizontální, 3800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-05, vertikální, 450 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-05, vertikální, 450 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-10, vertikální, 800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-10, vertikální, 800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-15, vertikální, 1300 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-15, vertikální, 1300 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-20, vertikální, 1900 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-20, vertikální, 1900 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-30, vertikální, 2800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-30, vertikální, 2800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-40, vertikální, 3800 m³/h, EC motory, filtr F7/M5
rekuperační jednotka HRS-40, vertikální, 3800 m³/h, elektrický předehřev, EC motory,
filtr F7/M5

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

ks
ks

na poptání
na poptání

*
*

PSTD/HRH/HRS

tlakový snímač zanešení filtru pro HRH/HRS

ks

na poptání

*

SKE-05/HRH/HRS
SKE-10/HRH/HRS
SKE-15/HRH/HRS
SKE-20/HRH/HRS
SKE-30/HRH/HRS
SKE-40/HRH/HRS
CCS/H-05/HRS
CCS/H-10/HRS
CCS/H-15/HRS
CCS/H-20/HRS
CCS/H-30/HRS
CCS/H-40/HRS
CCS/V-05/HRS
CCS/V-10/HRS
CCS/V-15/HRS
CCS/V-20/HRS
CCS/V-30/HRS
CCS/V-40/HRS
V33-05/10/HRH/HRS
V33-15/20/HRH/HRS
V33-30/40/HRH/HRS
CDX/H-05/HRS
CDX/H-10/HRS
CDX/H-15/HRS

integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-05
integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-10
integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-15
integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-20
integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-30
integrovaný elektrický dohřev pro HRH/HRS-40
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-05
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-10
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-15
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-20
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-30
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/H-40
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-05
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-10
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-15
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-20
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-30
externí vodní ohřev/chlazení pro HRS/V-40
3-cestný ventil se servopohonem sada pro HRH/HRS-05,10
3-cestný ventil se servopohonem sada pro HRH/HRS-15,20
3-cestný ventil se servopohonem sada pro HRH/HRS-30,40
externí přímý výparník pro HRS/H-05
externí přímý výparník pro HRS/H-10
externí přímý výparník pro HRS/H-15

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Objednací kód
HRS
HRS/H-05
HRS/H-05/SKE
HRS/H-10
HRS/H-10/SKE
HRS/H-15
HRS/H-15/SKE
HRS/H-20
HRS/H-20/SKE
HRS/H-30
HRS/H-30/SKE
HRS/H-40
HRS/H-40/SKE
HRS/V-05
HRS/V-05/SKE
HRS/V-10
HRS/V-10/SKE
HRS/V-15
HRS/V-15/SKE
HRS/V-20
HRS/V-20/SKE
HRS/V-30
HRS/V-30/SKE
HRS/V-40
HRS/V-40/SKE
Příslušenství HRS
Povinné
Volitelné

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód
CDX/H-20/HRS
CDX/H-30/HRS
CDX/H-40/HRS
CDX/V-05/HRS
CDX/V-10/HRS
CDX/V-15/HRS
CDX/V-20/HRS
CDX/V-30/HRS
CDX/V-40/HRS
PLM-05/HRS
PLM-10/HRS
PLM-15/HRS
PLM-20/HRS
PLM-30/HRS
PLM-40/HRS
SKR2-05/HRH/HRS
SKR2-10/HRH/HRS
SKR2-15/HRH/HRS
SKR2-20/HRH/HRS
SKR2-30/HRH/HRS
SKR2-40/HRH/HRS
SKR2-05/HRS
SKR2-10/HRS
SKR2-15/HRS
SKR2-20/HRS
SKR2-30/HRS
SKR2-40/HRS
SSE/HRH/HRS
GAT1-05/HRH/HRS
GAT1-10/HRH/HRS
GAT1-15/HRH/HRS
GAT1-20/HRH/HRS
GAT1-30/HRH/HRS
GAT1-40/HRH/HRS
GAT2-05/HRS
GAT2-10/HRS
GAT2-15/HRS
GAT2-20/HRS
GAT2-30/HRS
GAT2-40/HRS
BCC1-05/HRH/HRS
BCC1-10/HRH/HRS
BCC1-15/HRH/HRS
BCC1-20/HRH/HRS
BCC1-30/HRH/HRS
BCC1-40/HRH/HRS
BCC2-05/HRS
BCC2-10/HRS
BCC2-15/HRS
BCC2-20/HRS
BCC2-30/HRS
BCC2-40/HRS
DPS/HRH/HRS
AQS/HRH/HRS

Popis produktu
externí přímý výparník pro HRS/H-20
externí přímý výparník pro HRS/H-30
externí přímý výparník pro HRS/H-40
externí přímý výparník pro HRS/V-05
externí přímý výparník pro HRS/V-30
externí přímý výparník pro HRS/V-30
externí přímý výparník pro HRS/V-20
externí přímý výparník pro HRS/V-30
externí přímý výparník pro HRS/V-40
externí box pro alternativní připojení pro HRS-05
externí box pro alternativní připojení pro HRS-10
externí box pro alternativní připojení pro HRS-15
externí box pro alternativní připojení pro HRS-20
externí box pro alternativní připojení pro HRS-30
externí box pro alternativní připojení pro HRS-40
klapka pro HRH/HRS-05
klapka pro HRH/HRS-10
klapka pro HRH/HRS-15
klapka pro HRH/HRS-20
klapka pro HRH/HRS-30
klapka pro HRH/HRS-40
klapka pro HRS-05
klapka pro HRS-10
klapka pro HRS-15
klapka pro HRS-20
klapka pro HRS-30
klapka pro HRS-40
servopohon pro SKR pro jednotku HRH/HRS, 2 Nm, 1,5 W
pružné spojení pro HRH/HRS-05
pružné spojení pro HRH/HRS-10
pružné spojení pro HRH/HRS-15
pružné spojení pro HRH/HRS-20
pružné spojení pro HRH/HRS-30
pružné spojení pro HRH/HRS-40
pružné spojení pro HRS-05
pružné spojení pro HRS-10
pružné spojení pro HRS-15
pružné spojení pro HRS-20
pružné spojení pro HRS-30
pružné spojení pro HRS-40
přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-05
přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-10
přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-15
přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-20
přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-30
přechod pro kruhové připojení pro HRH/HRS-40
přechod pro kruhové připojení pro HRH-05
přechod pro kruhové připojení pro HRH-10
přechod pro kruhové připojení pro HRH-15
přechod pro kruhové připojení pro HRH-20
přechod pro kruhové připojení pro HRH-30
přechod pro kruhové připojení pro HRH-40
presostat pro konstantní průtok pro jednotku HRH/HRS
čidlo CO2 pro HRH/HRS

Měrná
jednotka

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Prodejní
cena
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání
na poptání

Pozn.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód

Prodejní
cena

Popis produktu

Měrná
jednotka

rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, přímý
výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 800 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 1500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

7 998,10 €
8 146,30 €
7 702,00 €
7 776,00 €
7 405,70 €
9 086,80 €
9 255,00 €

*
*
*
*
*
*
*

ks

8 750,20 €

*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

8 834,40 €
8 413,70 €
8 783,40 €
8 547,50 €
7 866,80 €
7 942,40 €
7 564,20 €
9 281,30 €
9 711,10 €
8 937,60 €
9 023,50 €
8 593,80 €
11 558,40 €
11 772,30 €
11 190,40 €
11 237,30 €
10 702,20 €
13 131,60 €
13 374,70 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks

12 645,20 €

*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

12 766,80 €
12 158,90 €
11 824,70 €
12 043,60 €
11 448,30 €
11 496,20 €
10 948,70 €
13 434,10 €
13 683,00 €
12 936,50 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

13 061,00 €
12 439,10 €
13 888,20 €
14 216,70 €
13 384,40 €
13 510,40 €
12 950,20 €
13 720,40 €
13 969,30 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks

13 222,90 €

*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

13 347,30 €
12 725,50 €
14 212,20 €
14 548,40 €
13 696,30 €
13 825,30 €
13 251,80 €
13 720,40 €

*
*
*
*
*
*
*
*

Pozn.

ALFA 95
HR95-080-HXC2-74
HR95-080-HXD3-74
HR95-080-HXE1-74
HR95-080-HXV1-74
HR95-080-HXS0-74
HR95-080-HEC2-74
HR95-080-HED3-74
HR95-080-HEE1-74
HR95-080-HEV1-74
HR95-080-HES0-74
HR95-080-VXC2-74
HR95-080-VXD3-74
HR95-080-VXE1-74
HR95-080-VXV1-74
HR95-080-VXS0-74
HR95-080-VEC2-74
HR95-080-VED3-74
HR95-080-VEE1-74
HR95-080-VEV1-74
HR95-080-VES0-74
HR95-150-HXC2-74
HR95-150-HXD3-74
HR95-150-HXE1-74
HR95-150-HXV1-74
HR95-150-HXS0-74
HR95-150-HEC2-74
HR95-150-HED3-74
HR95-150-HEE1-74
HR95-150-HEV1-74
HR95-150-HES0-74
HR95-150-VXC2-74
HR95-150-VXD3-74
HR95-150-VXE1-74
HR95-150-VXV1-74
HR95-150-VXS0-74
HR95-150-VEC2-74
HR95-150-VED3-74
HR95-150-VEE1-74
HR95-150-VEV1-74
HR95-150-VES0-74
HR95-250-HXC2-74
HR95-250-HXD3-74
HR95-250-HXE1-74
HR95-250-HXV1-74
HR95-250-HXS0-74
HR95-250-HEC2-74
HR95-250-HED3-74
HR95-250-HEE1-74
HR95-250-HEV1-74
HR95-250-HES0-74
HR95-250-VXC2-74
HR95-250-VXD3-74
HR95-250-VXE1-74
HR95-250-VXV1-74
HR95-250-VXS0-74
HR95-250-VEC2-74
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Popis produktu

Měrná
jednotka

rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 2500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, horizontální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 3500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h,vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 4500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, bez předehřevu, bez dohřevu
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, change-over
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, přímý výparník
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev,
elektrický dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, vodní dohřev
rekuperační jednotka ALFA 95, 5500 m³/h, vertikální, elektrický předehřev, bez dohřevu

ks
ks

Prodejní
cena
13 969,30 €
13 222,90 €

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

13 347,30 €
12 725,50 €
17 648,90 €
17 286,00 €
15 199,90 €
15 485,50 €
14 791,60 €
19 138,00 €
18 769,40 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks

16 716,40 €

*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

16 956,20 €
16 258,30 €
19 090,40 €
18 647,80 €
16 737,40 €
17 069,20 €
16 446,40 €
19 770,20 €
19 322,30 €
17 351,00 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

17 613,60 €
17 003,60 €
20 361,30 €
19 936,10 €
17 887,20 €
18 129,20 €
17 513,70 €
21 148,10 €
20 723,90 €
18 697,80 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

18 908,00 €
18 293,70 €
24 477,40 €
24 089,00 €
21 712,30 €
22 103,50 €
21 438,80 €
25 303,70 €
24 903,80 €
22 612,70 €

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ks
ks

22 786,90 €
22 126,70 €

*
*

ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-080-H
ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-150-H
ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-250-H
ze čtyřhranného hrdla na kruhové potrubí pro HR95-350-H
kanálové čidlo CO2 pro HR95
čidlo relativní vlhkosti pro HR95
prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup
0-10 V
prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
slučovač signálu pro čidla kvality vzduchu využívající řídící logiku 0-10V
náhradní filtr F7 pro HR95-080 horizontální
náhradní filtr F7 pro HR95-150 horizontální
náhradní filtr F7 pro HR95-250 horizontální

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

68,90 €
92,60 €
102,40 €
167,30 €
855,80 €
310,70 €
171,80 €

*
*
*
*

ks
ks
ks
ks
ks

261,90 €
100,00 €
45,30 € **
92,20 € **
179,60 € **

Objednací kód
HR95-250-VED3-74
HR95-250-VEE1-74
HR95-250-VEV1-74
HR95-250-VES0-74
HR95-350-HXC2-74
HR95-350-HXD3-74
HR95-350-HXE1-74
HR95-350-HXV1-74
HR95-350-HXS0-74
HR95-350-HEC2-74
HR95-350-HED3-74
HR95-350-HEE1-74
HR95-350-HEV1-74
HR95-350-HES0-74
HR95-350-VXC2-74
HR95-350-VXD3-74
HR95-350-VXE1-74
HR95-350-VXV1-74
HR95-350-VXS0-74
HR95-350-VEC2-74
HR95-350-VED3-74
HR95-350-VEE1-74
HR95-350-VEV1-74
HR95-350-VES0-74
HR95-450-VXC2-74
HR95-450-VXD3-74
HR95-450-VXE1-74
HR95-450-VXV1-74
HR95-450-VXS0-74
HR95-450-VEC2-74
HR95-450-VED3-74
HR95-450-VEE1-74
HR95-450-VEV1-74
HR95-450-VES0-74
HR95-550-VXC2-74
HR95-550-VXD3-74
HR95-550-VXE1-74
HR95-550-VXV1-74
HR95-550-VXS0-74
HR95-550-VEC2-74
HR95-550-VED3-74
HR95-550-VEE1-74
HR95-550-VEV1-74
HR95-550-VES0-74
Příslušenství ALFA 95
HR95/H-PR-0800
HR95/H-PR-1500
HR95/H-PR-2500
HR95/H-PR-3500
CI-EE85-2C32
CI-LCN-FTK140 VV
CI-RH-R
CI-CO2-R
CI-AQS-COMBI
HR95/H-FI-F7-08
HR95/H-FI-F7-15
HR95/H-FI-F7-25

Pozn.

*
*

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód
HR95/H-FI-F7-35
HR95/H-FI-G4-08
HR95/H-FI-G4-15
HR95/H-FI-G4-25
HR95/H-FI-G4-35
HR95/H-FI-G4/P-08
HR95/H-FI-G4/P-15
HR95/H-FI-G4/P-25
HR95/H-FI-G4/P-35
HR95/V-FI-F7-08
HR95/V-FI-F7-15
HR95/V-FI-F7-25
HR95/V-FI-F7-35
HR95/V-FI-F7-45
HR95/V-FI-F7-55
HR95/V-FI-G4-08
HR95/V-FI-G4-15
HR95/V-FI-G4-25
HR95/V-FI-G4-35
HR95/V-FI-G4-45
HR95/V-FI-G4-55
HR95/V-FI-G4/P-08
HR95/V-FI-G4/P-15
HR95/V-FI-G4/P-25
HR95/V-FI-G4/P-35
HR95/V-FI-G4/P-45
HR95/V-FI-G4/P-55
ALFA 85 2
700 až 7000 m³/h – standardní výměník
HR852-070-URSE1-P
HR852-070-URSS0-P
HR852-070-URSE1-L
HR852-070-URSS0-L
HR852-070-VRSE1-P
HR852-070-VRSS0-P
HR852-070-VRSE1-L
HR852-070-VRSS0-L
HR852-090-URSE1-P
HR852-090-URSS0-P
HR852-090-URSV1-P
HR852-090-URSE1-L
HR852-090-URSS0-L
HR852-090-URSV1-L
HR852-100-VRSE1-P
HR852-100-VRSS0-P
HR852-100-VRSV1-P
HR852-100-VRSE1-L

náhradní filtr F7 pro HR95-350 horizontální
náhradní filtr G4 pro HR95-080 horizontální
náhradní filtr G4 pro HR95-150 horizontální
náhradní filtr G4 pro HR95-250 horizontální
náhradní filtr G4 pro HR95-350 horizontální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-080 horizontální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-150 horizontální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-250 horizontální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-350 horizontální
náhradní filtr F7 pro HR95-080 vertikální
náhradní filtr F7 pro HR95-150 vertikální
náhradní filtr F7 pro HR95-250 vertikální
náhradní filtr F7 pro HR95-350 vertikální
náhradní filtr F7 pro HR95-450 vertikální
náhradní filtr F7 pro HR95-550 vertikální
náhradní filtr G4 pro HR95-080 vertikální
náhradní filtr G4 pro HR95-150 vertikální
náhradní filtr G4 pro HR95-250 vertikální
náhradní filtr G4 pro HR95-350 vertikální
náhradní filtr G4 pro HR95-450 vertikální
náhradní filtr G4 pro HR95-550 vertikální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-080 vertikální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-150 vertikální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-250 vertikální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-350 vertikální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-450 vertikální
náhradní předfiltr G4 pro HR95-550 vertikální

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Prodejní
cena
162,70 €
35,50 €
47,50 €
58,20 €
69,20 €
28,80 €
37,60 €
44,40 €
47,40 €
57,10 €
91,80 €
94,00 €
161,10 €
162,70 €
167,80 €
37,50 €
43,40 €
48,30 €
59,30 €
64,20 €
79,00 €
30,80 €
35,50 €
38,40 €
45,30 €
49,30 €
57,60 €

rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá

ks

7 133,50 €

ks

6 931,60 €

ks

7 133,50 €

ks

6 931,60 €

ks

7 016,00 €

ks

6 785,50 €

ks

7 016,00 €

ks

6 785,50 €

ks

8 551,60 €

ks

8 256,80 €

ks

8 750,30 €

ks

8 551,60 €

ks

8 256,80 €

ks

8 750,30 €

ks

8 480,20 €

ks

8 186,40 €

ks

8 656,80 €

ks

8 480,20 €

Popis produktu

Měrná
jednotka

Pozn.

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Popis produktu

Měrná
jednotka

rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá

ks

Prodejní
cena
8 186,40 €

ks

8 656,80 €

ks

9 876,00 €

ks

9 542,10 €

ks

10 100,90 €

ks

9 876,00 €

ks

9 542,10 €

ks

10 100,90 €

ks

10 746,80 €

ks

10 100,20 €

ks

10 792,90 €

ks

10 746,80 €

ks

10 100,20 €

ks

10 792,90 €

ks

11 511,40 €

ks

10 834,20 €

ks

11 478,10 €

ks

11 511,40 €

ks

10 834,20 €

ks

11 478,10 €

ks

12 851,90 €

ks

12 139,50 €

ks

12 824,90 €

ks

12 851,90 €

ks

12 139,50 €

ks

12 824,90 €

ks

12 558,00 €

ks

11 846,90 €

ks

12 617,80 €

ks

12 558,00 €

ks

11 846,90 €

ks

12 617,80 €

ks

14 771,40 €

ks

14 070,90 €

ks

14 769,70 €

Objednací kód
HR852-100-VRSS0-L
HR852-100-VRSV1-L
HR852-120-URSE1-P
HR852-120-URSS0-P
HR852-120-URSV1-P
HR852-120-URSE1-L
HR852-120-URSS0-L
HR852-120-URSV1-L
HR852-150-VRSE1-P
HR852-150-VRSS0-P
HR852-150-VRSV1-P
HR852-150-VRSE1-L
HR852-150-VRSS0-L
HR852-150-VRSV1-L
HR852-160-URSE1-P
HR852-160-URSS0-P
HR852-160-URSV1-P
HR852-160-URSE1-L
HR852-160-URSS0-L
HR852-160-URSV1-L
HR852-200-URSE1-P
HR852-200-URSS0-P
HR852-200-URSV1-P
HR852-200-URSE1-L
HR852-200-URSS0-L
HR852-200-URSV1-L
HR852-200-VRSE1-P
HR852-200-VRSS0-P
HR852-200-VRSV1-P
HR852-200-VRSE1-L
HR852-200-VRSS0-L
HR852-200-VRSV1-L
HR852-250-URSE1-P
HR852-250-URSS0-P
HR852-250-URSV1-P

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód
HR852-250-URSE1-L
HR852-250-URSS0-L
HR852-250-URSV1-L
HR852-250-VRSE1-P
HR852-250-VRSS0-P
HR852-250-VRSV1-P
HR852-250-VRSE1-L
HR852-250-VRSS0-L
HR852-250-VRSV1-L
HR852-320-URSE1-P
HR852-320-URSS0-P
HR852-320-URSV1-P
HR852-320-URSE1-L
HR852-320-URSS0-L
HR852-320-URSV1-L
HR852-320-VRSE1-P
HR852-320-VRSS0-P
HR852-320-VRSV1-P
HR852-320-VRSE1-L
HR852-320-VRSS0-L
HR852-320-VRSV1-L
HR852-400-URSE1-P
HR852-400-URSS0-P
HR852-400-URSV1-P
HR852-400-URSE1-L
HR852-400-URSS0-L
HR852-400-URSV1-L
HR852-400-VRSE1-P
HR852-400-VRSS0-P
HR852-400-VRSV1-P
HR852-400-VRSE1-L
HR852-400-VRSS0-L
HR852-400-VRSV1-L
HR852-500-URSE1-P
HR852-500-URSS0-P

Popis produktu

Měrná
jednotka

rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, pravá

ks

Prodejní
cena
14 771,40 €

ks

14 070,90 €

ks

14 769,70 €

ks

14 519,60 €

ks

13 818,00 €

ks

14 585,50 €

ks

14 519,60 €

ks

13 818,00 €

ks

14 585,50 €

ks

17 095,70 €

ks

16 352,30 €

ks

17 264,20 €

ks

17 095,70 €

ks

16 352,30 €

ks

17 264,20 €

ks

16 697,10 €

ks

15 937,10 €

ks

16 849,00 €

ks

16 697,10 €

ks

15 937,10 €

ks

16 849,00 €

ks

19 737,90 €

ks

18 825,50 €

ks

19 810,10 €

ks

19 737,90 €

ks

18 825,50 €

ks

19 810,10 €

ks

19 498,00 €

ks

18 610,40 €

ks

19 595,00 €

ks

19 498,00 €

ks

18 610,40 €

ks

19 595,00 €

ks

22 624,60 €

ks

21 598,10 €

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Popis produktu

Měrná
jednotka

rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, standardní rotační výměník,
vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá

ks

Prodejní
cena
22 742,20 €

ks

22 624,60 €

ks

21 598,10 €

ks

22 742,20 €

ks

22 411,00 €

ks

21 384,40 €

ks

22 528,60 €

ks

22 411,00 €

ks

21 384,40 €

ks

22 528,60 €

ks

26 301,10 €

ks

25 090,90 €

ks

26 592,30 €

ks

26 301,10 €

ks

25 090,90 €

ks

26 592,30 €

ks

26 364,30 €

ks

24 544,20 €

ks

26 296,70 €

ks

26 364,30 €

ks

24 544,20 €

ks

26 296,70 €

ks

34 570,50 €

ks

32 626,50 €

ks

34 669,80 €

ks

34 570,50 €

ks

32 626,50 €

ks

34 669,80 €

ks

7 886,90 €

ks

7 685,00 €

ks

7 886,90 €

ks

7 685,00 €

Objednací kód
HR852-500-URSV1-P
HR852-500-URSE1-L
HR852-500-URSS0-L
HR852-500-URSV1-L
HR852-500-VRSE1-P
HR852-500-VRSS0-P
HR852-500-VRSV1-P
HR852-500-VRSE1-L
HR852-500-VRSS0-L
HR852-500-VRSV1-L
HR852-700-VRSE1-P
HR852-700-VRSS0-P
HR852-700-VRSV1-P
HR852-700-VRSE1-L
HR852-700-VRSS0-L
HR852-700-VRSV1-L

ALFA 85 2
10000 až 14000 m³/h – standardní výměník
HR852-10K-VRSE1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
HR852-10K-VRSS0-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
HR852-10K-VRSV1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
HR852-10K-VRSE1-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
HR852-10K-VRSS0-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
HR852-10K-VRSV1-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
HR852-14K-VRSE1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
HR852-14K-VRSS0-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, levá
HR852-14K-VRSV1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, levá
HR852-14K-VRSE1-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
HR852-14K-VRSS0-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
HR852-14K-VRSV1-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, standardní rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
ALFA 85 2
700 až 7000 m³/h – hygroskopický výměník
HR852-070-URQE1-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
HR852-070-URQS0-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
HR852-070-URQE1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
HR852-070-URQS0-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód
HR852-070-VRQE1-P
HR852-070-VRQS0-P
HR852-070-VRQE1-L
HR852-070-VRQS0-L
HR852-090-URQE1-P
HR852-090-URQS0-P
HR852-090-URQV1-P
HR852-090-URQE1-L
HR852-090-URQS0-L
HR852-090-URQV1-L
HR852-100-VRQE1-P
HR852-100-VRQS0-P
HR852-100-VRQV1-P
HR852-100-VRQE1-L
HR852-100-VRQS0-L
HR852-100-VRQV1-L
HR852-120-URQE1-P
HR852-120-URQS0-P
HR852-120-URQV1-P
HR852-120-URQE1-L
HR852-120-URQS0-L
HR852-120-URQV1-L
HR852-150-VRQE1-P
HR852-150-VRQS0-P
HR852-150-VRQV1-P
HR852-150-VRQE1-L
HR852-150-VRQS0-L
HR852-150-VRQV1-L
HR852-160-URQE1-P
HR852-160-URQS0-P
HR852-160-URQV1-P
HR852-160-URQE1-L
HR852-160-URQS0-L
HR852-160-URQV1-L
HR852-200-URQE1-P

Popis produktu
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 700 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 900 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 1600 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá

ks

Prodejní
cena
7 769,40 €

ks

7 538,90 €

ks

7 769,40 €

ks

7 538,90 €

ks

9 304,90 €

ks

9 010,20 €

ks

9 503,70 €

ks

9 304,90 €

ks

9 010,20 €

ks

9 503,70 €

ks

9 391,60 €

ks

9 097,80 €

ks

9 568,10 €

ks

9 391,60 €

ks

9 097,80 €

ks

9 568,10 €

ks

10 787,30 €

ks

10 453,50 €

ks

11 012,30 €

ks

10 787,30 €

ks

10 453,50 €

ks

11 012,30 €

ks

11 779,70 €

ks

11 133,10 €

ks

11 825,80 €

ks

11 779,70 €

ks

11 133,10 €

ks

11 825,80 €

ks

12 544,30 €

ks

11 867,10 €

ks

12 511,00 €

ks

12 544,30 €

ks

11 867,10 €

ks

12 511,00 €

ks

14 127,80 €

Měrná
jednotka

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód
HR852-200-URQS0-P
HR852-200-URQV1-P
HR852-200-URQE1-L
HR852-200-URQS0-L
HR852-200-URQV1-L
HR852-200-VRQE1-P
HR852-200-VRQS0-P
HR852-200-VRQV1-P
HR852-200-VRQE1-L
HR852-200-VRQS0-L
HR852-200-VRQV1-L
HR852-250-URQE1-P
HR852-250-URQS0-P
HR852-250-URQV1-P
HR852-250-URQE1-L
HR852-250-URQS0-L
HR852-250-URQV1-L
HR852-250-VRQE1-P
HR852-250-VRQS0-P
HR852-250-VRQV1-P
HR852-250-VRQE1-L
HR852-250-VRQS0-L
HR852-250-VRQV1-L
HR852-320-URQE1-P
HR852-320-URQS0-P
HR852-320-URQV1-P
HR852-320-URQE1-L
HR852-320-URQS0-L
HR852-320-URQV1-L
HR852-320-VRQE1-P
HR852-320-VRQS0-P
HR852-320-VRQV1-P
HR852-320-VRQE1-L
HR852-320-VRQS0-L
HR852-320-VRQV1-L

ks

Prodejní
cena
13 415,40 €

ks

14 100,80 €

ks

14 127,80 €

ks

13 415,40 €

ks

14 100,80 €

ks

13 833,90 €

ks

13 122,80 €

ks

13 893,70 €

ks

13 833,90 €

ks

13 122,80 €

ks

13 893,70 €

ks

16 168,90 €

ks

15 468,40 €

ks

16 167,10 €

ks

16 168,90 €

ks

15 468,40 €

ks

16 167,10 €

ks

15 917,00 €

ks

15 215,50 €

ks

15 982,90 €

ks

15 917,00 €

ks

15 215,50 €

ks

15 982,90 €

ks

18 614,70 €

ks

17 871,30 €

ks

18 783,20 €

ks

18 614,70 €

ks

17 871,30 €

ks

18 783,20 €

ks

18 216,10 €

ks

17 456,00 €

ks

18 368,00 €

ks

18 216,10 €

ks

17 456,00 €

ks

18 368,00 €

Měrná
jednotka

Popis produktu
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 2500 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 3200 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód
HR852-400-URQE1-P
HR852-400-URQS0-P
HR852-400-URQV1-P
HR852-400-URQE1-L
HR852-400-URQS0-L
HR852-400-URQV1-L
HR852-400-VRQE1-P
HR852-400-VRQS0-P
HR852-400-VRQV1-P
HR852-400-VRQE1-L
HR852-400-VRQS0-L
HR852-400-VRQV1-L
HR852-500-URQE1-P
HR852-500-URQS0-P
HR852-500-URQV1-P
HR852-500-URQE1-L
HR852-500-URQS0-L
HR852-500-URQV1-L
HR852-500-VRQE1-P
HR852-500-VRQS0-P
HR852-500-VRQV1-P
HR852-500-VRQE1-L
HR852-500-VRQS0-L
HR852-500-VRQV1-L
HR852-700-VRQE1-P
HR852-700-VRQS0-P
HR852-700-VRQV1-P
HR852-700-VRQE1-L
HR852-700-VRQS0-L
HR852-700-VRQV1-L

Popis produktu
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 4000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, horní připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 5000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 7000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá

ALFA 85 2
10000 až 14000 m³/h – hygroskopický výměník
HR852-10K-VRQE1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
HR852-10K-VRQS0-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
HR852-10K-VRQV1-L
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
HR852-10K-VRQE1-P
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá

ks

Prodejní
cena
21 378,40 €

ks

20 465,90 €

ks

21 450,60 €

ks

21 378,40 €

ks

20 465,90 €

ks

21 450,60 €

ks

21 138,40 €

ks

20 250,90 €

ks

21 235,50 €

ks

21 138,40 €

ks

20 250,90 €

ks

21 235,50 €

ks

24 568,90 €

ks

23 542,30 €

ks

24 686,50 €

ks

24 568,90 €

ks

23 542,30 €

ks

24 686,50 €

ks

24 355,20 €

ks

23 328,70 €

ks

24 472,90 €

ks

24 355,20 €

ks

23 328,70 €

ks

24 472,90 €

ks

28 366,90 €

ks

27 156,70 €

ks

28 658,10 €

ks

28 366,90 €

ks

27 156,70 €

ks

28 658,10 €

ks

27 760,40 €

ks

25 940,30 €

ks

27 692,80 €

ks

27 760,40 €

Měrná
jednotka

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 10000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, levá
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, elektrický dohřev, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, bez ohřívače, pravá
rekuperační jednotka ALFA 852, 14000 m³/h, boční připojení, hygroskopický rotační
výměník, vodní ohřev, pravá

ks

Prodejní
cena
25 940,30 €

ks

27 692,80 €

ks

36 606,20 €

ks

34 662,20 €

ks

36 705,60 €

ks

36 606,20 €

ks

34 662,20 €

ks

36 705,60 €

kanálové čidlo CO2 pro HR95
čidlo relativní vlhkosti pro HR95
prostorové čidlo relativní vlhkosti pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup
0-10 V
prostorové čidlo CO2 pro VENUS Comfort, analogový, napěťový výstup 0-10 V
slučovač signálu pro čidla kvality vzduchu využívající řídící logiku 0-10V
protidešťová stříška pro HR852-070V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-100V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-150V a HR852-200V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-250V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-320V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-400V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-500V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-700V, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-10KV, boční připojení
protidešťová stříška pro HR852-14KV, boční připojení

ks
ks
ks

855,80 €
310,70 €
171,80 €

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

261,90 €
100,00 €
257,70 €
385,30 €
401,50 €
418,20 €
531,50 €
553,00 €
584,10 €
662,90 €
752,20 €
836,00 €

ks
ks
ks

225,90 €
235,60 €
248,90 €

HR852-400V-MCRF
HR852-500V-MCRF
HR852-700V-MCRF
HR852-10KV-MCRF
HR852-14KV-MCRF

protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-070V-MOMC, boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-100V-MOMC, boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-200V-MOMC a HR852-250V-MOMC,
boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-400V-MOMC, boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-500V-MOMC, boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-700V-MOMC, boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-10KV-MOMC, boční připojení
protidešťová stříška pro směšovací komoru HR852-14KV-MOMC, boční připojení

ks
ks
ks
ks
ks

282,80 €
297,80 €
332,00 €
466,30 €
484,30 €

HR852/V-PR-320/400
HR852/V-PR-500
HR852/V-PR-700
HR852/V-PR-10K/14K
HR852/U-PR-320/400
HR852/U-PR-500

přechod na kruhové potrubí pro HR852-320V a HR852-400V, boční připojení
přechod na kruhové potrubí pro HR852-500V, boční připojení
přechod na kruhové potrubí pro HR852-700V, boční připojení
přechod na kruhové potrubí pro HR852-10KV a HR852-14KV, boční připojení
přechod na kruhové potrubí pro HR852-320U a HR852-400U, horní připojení
přechod na kruhové potrubí pro HR852-500U, horní připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks

168,60 €
208,80 €
292,50 €
467,20 €
147,20 €
143,00 €

HR852-070V-MOMC
HR852-100V-MOMC
HR852-200V-MOMC
HR852-250V-MOMC
HR852-320V-MOMC
HR852-400V-MOMC
HR852-500V-MOMC
HR852-700V-MOMC
HR852-10KV-MOMC
HR852-14KV-MOMC

směšovací komora pro HR852-070V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-100V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-150V a HR852-200V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-250V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-320V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-400V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-500V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-700V, boční připojení
směšovací komora pro HR852-10KV, boční připojení
směšovací komora pro HR852-14KV, boční připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 801,80 €
2 861,30 €
3 227,40 €
3 280,50 €
3 951,10 €
3 984,80 €
4 308,00 €
5 283,00 €
6 531,60 €
7 088,00 €

MO852-070-XV1
MO852-070-XC4

externí modul – vodní výměník pro HR852-070V/U, boční a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-070V/U, boční a horní připojení

ks
ks

1 869,70 €
2 334,00 €

Objednací kód
HR852-10K-VRQS0-P
HR852-10K-VRQV1-P
HR852-14K-VRQE1-L
HR852-14K-VRQS0-L
HR852-14K-VRQV1-L
HR852-14K-VRQE1-P
HR852-14K-VRQS0-P
HR852-14K-VRQV1-P
Příslušenství ALFA 85 2
CI-EE85-2C32
CI-LCN-FTK140 VV
CI-RH-R
CI-CO2-R
CI-AQS-COMBI
HR852-070V-ROOF
HR852-100V-ROOF
HR852-200V-ROOF
HR852-250V-ROOF
HR852-320V-ROOF
HR852-400V-ROOF
HR852-500V-ROOF
HR852-700V-ROOF
HR852-10KV-ROOF
HR852-14KV-ROOF
HR852-070V-MCRF
HR852-100V-MCRF
HR852-250V-MCRF

Měrná
jednotka

Popis produktu

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 309,00 €

MO852-250-XC4
MO852-250-XD3
MO852-320-XC4
MO852-320-XD3
MO852-400-XC4
MO852-400-XD3
MO852-500-XC4
MO852-500-XD3
MO852-700-XC4
MO852-700-XD3
MO852-10K-XC4
MO852-10K-XD3
MO852-14K-XC4
MO852-14K-XD3

externí modul – přímý výpar DX pro HR852-070V/U, boční a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-100V, boční připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-100V, boční připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-090V a HR852-120U, horní připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-090V a HR852-120U, horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-150V, HR852-160U a HR852-200V/U, boční
a horní připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-150V, HR852-160U a HR852-200V/U, boční
a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-250V/U, boční a horní připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-250V/U, boční a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-320V/U, boční a horní připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-320V/U, boční a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-400V/U, boční a horní připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-400V/U, boční a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-500V/U, boční a horní připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-500V/U, boční a horní připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-700V, boční připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-700V, boční připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-10KV, boční připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-10KV, boční připojení
externí modul – change over C/O pro HR852-14KV, boční připojení
externí modul – přímý výpar DX pro HR852-14KV, boční připojení

Prodejní
cena
2 364,00 €
2 444,20 €
2 336,60 €
2 570,10 €
2 451,30 €
2 822,00 €

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

2 620,00 €
2 410,00 €
2 809,70 €
2 712,50 €
3 125,70 €
2 892,20 €
4 027,80 €
3 519,30 €
4 721,80 €
4 306,90 €
5 044,00 €
4 850,30 €
4 324,50 €
5 587,70 €

HR852-070V-FI-G4
HR852-100V-FI-G4
HR852-150V-FI-G4
HR852-200V-FI-G4
HR852-250V-FI-G4
HR852-320V-FI-G4
HR852-400V-FI-G4
HR852-500V-FI-G4
HR852-700V-FI-G4
HR852-10KV-FI-G4
HR852-14KV-FI-G4

náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-070V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-100V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-150V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-200V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-250V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-320V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-400V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-500V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-700V, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-10KV, boční připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-14KV, boční připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

15,10 €
18,70 €
25,60 €
25,60 €
26,10 €
27,00 €
27,50 €
28,80 €
46,80 €
119,80 €
124,10 €

HR852-070V-FI-F7
HR852-100V-FI-F7
HR852-150V-FI-F7
HR852-200V-FI-F7
HR852-250V-FI-F7
HR852-320V-FI-F7
HR852-400V-FI-F7
HR852-500V-FI-F7
HR852-700V-FI-F7
HR852-10KV-FI-F7
HR852-14KV-FI-F7

náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-070V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-100V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-150V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-200V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-250V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-320V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-400V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-500V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-700V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-10KV, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-14KV, boční připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

59,30 €
72,50 €
111,10 €
111,10 €
127,80 €
167,60 €
179,40 €
218,00 €
249,30 €
430,40 €
573,50 €

HR852-070V-FI-F9
HR852-100V-FI-F9
HR852-150V-FI-F9
HR852-200V-FI-F9
HR852-250V-FI-F9
HR852-320V-FI-F9
HR852-400V-FI-F9
HR852-500V-FI-F9
HR852-700V-FI-F9
HR852-10KV-FI-F9
HR852-14KV-FI-F9

náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-070V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-100V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-150V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-200V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-250V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-320V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-400V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-500V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-700V, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-10KV, boční připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-14KV, boční připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

59,60 €
72,90 €
111,50 €
111,50 €
128,30 €
168,40 €
181,10 €
219,10 €
269,70 €
471,10 €
628,70 €

HR852-070V-FI-M5
HR852-100V-FI-M5

náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-070V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-100V, boční připojení

ks
ks

20,70 €
27,00 €

Objednací kód
MO852-070-XD3
MO852-100-XC4
MO852-100-XD3
MO852-120-XC4
MO852-120-XD3
MO852-200-XC4
MO852-200-XD3

Popis produktu

Měrná
jednotka

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

HR852-150V-FI-M5
HR852-200V-FI-M5
HR852-250V-FI-M5
HR852-320V-FI-M5
HR852-400V-FI-M5
HR852-500V-FI-M5
HR852-700V-FI-M5
HR852-10KV-FI-M5
HR852-14KV-FI-M5
HR852-070V-FI-M5
HR852-100V-FI-M5
HR852-150V-FI-M5
HR852-200V-FI-M5
HR852-250V-FI-M5
HR852-320V-FI-M5
HR852-400V-FI-M5
HR852-500V-FI-M5
HR852-700V-FI-M5
HR852-10KV-FI-M5
HR852-14KV-FI-M5

náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-150V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-200V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-250V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-320V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-400V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-500V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-700V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-10KV, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-14KV, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-070V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-100V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-150V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-200V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-250V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-320V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-400V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-500V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-700V, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-10KV, boční připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-14KV, boční připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

Prodejní
cena
40,40 €
40,40 €
41,00 €
28,10 €
28,60 €
45,10 €
74,70 €
182,10 €
189,70 €
20,70 €
27,00 €
40,40 €
40,40 €
41,00 €
28,10 €
28,60 €
45,10 €
74,70 €
182,10 €
189,70 €

HR852-070U-FI-G4
HR852-090U-FI-G4
HR852-120U-FI-G4
HR852-160U-FI-G4
HR852-200U-FI-G4
HR852-250U-FI-G4
HR852-320U-FI-G4
HR852-400U-FI-G4
HR852-500U-FI-G4

náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-070U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-090U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-120U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-160U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-200U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-250U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-320U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-400U, horní připojení
náhradní předfiltr Coarse 65%/G4 pro HR852-500U, horní připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

13,60 €
17,70 €
17,70 €
25,60 €
25,60 €
26,10 €
27,00 €
27,40 €
28,80 €

HR852-070U-FI-F7
HR852-090U-FI-F7
HR852-120U-FI-F7
HR852-160U-FI-F7
HR852-200U-FI-F7
HR852-250U-FI-F7
HR852-320U-FI-F7
HR852-400U-FI-F7
HR852-500U-FI-F7

náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-070U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-090U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-120U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-160U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-200U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-250U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-320U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-400U, horní připojení
náhradní pro přívod ePM1 60%/F7 pro HR852-500U, horní připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

49,00 €
76,50 €
76,50 €
111,00 €
111,00 €
127,70 €
167,60 €
179,40 €
218,00 €

HR852-070U-FI-F9
HR852-090U-FI-F9
HR852-120U-FI-F9
HR852-160U-FI-F9
HR852-200U-FI-F9
HR852-250U-FI-F9
HR852-320U-FI-F9
HR852-400U-FI-F9
HR852-500U-FI-F9

náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-070U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-090U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-120U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-160U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-200U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-250U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-320U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-400U, horní připojení
náhradní filtr pro přívod ePM1 80%/F9 pro HR852-500U, horní připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

49,30 €
82,60 €
82,60 €
111,50 €
111,50 €
128,30 €
168,40 €
181,10 €
219,10 €

HR852-070U-FI-M5
HR852-090U-FI-M5
HR852-120U-FI-M5
HR852-160U-FI-M5
HR852-200U-FI-M5
HR852-250U-FI-M5
HR852-320U-FI-M5
HR852-400U-FI-M5
HR852-500U-FI-M5

náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-070U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-090U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-120U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-160U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-200U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-250U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-320U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-400U, horní připojení
náhradní filtr pro odvod ePM 10 50%/M5 pro HR852-500U, horní připojení

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

17,70 €
25,70 €
25,70 €
40,40 €
40,40 €
41,00 €
28,10 €
28,60 €
45,20 €

Objednací kód

Měrná
jednotka

Popis produktu

Pozn.

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
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Práva na změny vyhrazena.

 rekuperační jednotky  ceník produktů 2022
Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny

Objednací kód

Popis produktu

Měrná
jednotka

Prodejní
cena

ks

na poptání

Pozn.

VIREX AIR
APVA1-100-7H14-IR

VIREX AIR – Antivirová čistička vzduchu, 1000 m³/h, dálkové ovládání IR

Prodejní cena v € bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny
Práva na změny vyhrazena.
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POBOČKY ČR




POBOČKA PRAHA

POBOČKA PARDUBICE

POBOČKA BRNO

POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol s r o
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
323 616 080–1
ricany@multivac cz

Multi-VAC spol s r o
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
466 769 201–3
pardubice@multivac cz

Multi-VAC spol s r o
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
547 423 150–2
brno@multivac cz

Multi-VAC spol s r o
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
556 455 071–3
njicin@multivac cz

POBOČKY SR




POBOČKA BRATISLAVA

POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol s r o
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
+421 910 483 288
+421 911 620 230
bratislava@multivac sk

Multi-VAC SK spol s r o
Dopravná 2
040 13 Košice
+421 903 625 825
+421 903 637 320
kosice@multivac sk

www.multivac.cz, www.multivac.sk | info@multivac.cz, info@multivac.sk
© 2022 Multi-VAC spol. s r.o. | Všechna práva vyhrazena.

