
Oferta zimowa 2008/2009 
Szanujmy nasze Środowisko!

Efektywne wykorzystanie energii to klucz do sukcesu w spor-
cie i technice grzewczej.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę jak wiele czerpiemy z zaso-
bów naturalnych Ziemi ogrzewając mieszkania, biura czy inne 
pomieszczenia, w których spędzamy większość naszego cza-
su. Jest to 42% całkowitej energii, jaką pobieramy! To cieka-
wostka zwłaszcza dla tych, którzy sądzili, że to przemysł, 
samochód czy urządzenia elektryczne mają największy wpływ 
na zużycie energii. 

Jednym z głównych założeń, z powodu tak wielkiego zużycia 
energii na ogrzewanie, jest wymiana przestarzałych instalacji 
grzewczych na nowoczesne urządzenia, które pracują dzięki 
energii naturalnej. Każdy zna słynną starożytną sentencję 
„Mens sana in corpore Sano”, czyli w zdrowym ciele zdrowy 
duch, jednak coraz częściej zapominamy o zdrowym trybie 
życia lub po prostu brakuje nam czasu. Celem „Fundacji 
Viessmann – ze wszystkich sił” jest wspieranie proekologicz-
nych inicjatyw, rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, spor-
tu oraz właśnie zdrowego trybu życia.

Grand Prix 2008  
dla firmy Viessmann 
przyznany w kategorii 
„Urządzenia i systemy 
grzewcze”

Wspieraj akcję zorganizowaną 
przez Fundację Viessmann 
„Ze wszystkich sił”. 
Szczegółowe informacje 
dostępne są u Przedstawicieli 
Handlowych



Gazowy kocioł kondensacyjny VITODENS 100-W 
dwufunkcyjny oraz jednofunkcyjny w zestawie  
z podgrzewaczem VITOCELL 100-W
Znamionowa moc cieplna od 9 do 35 kW

Instalacja grzewcza Zakres dostawy pakietu rodzaj  
gazu

Zakres mocy  
cieplnej (kW)

9 – 26 11 – 35 Gr.      mat.     10

sprzedaż  
w pakietach  
po 8 sztuk

n Kocioł Vitodens 100-W z modulowanym 
palnikiem cylindrycznym MatriX

n Zintegrowany system podgrzewu c.w.u. po-
przez wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej

n Regulator sterowany temperaturą pomieszcze-
nia lub pogodowo

n Wbudowana armatura bezpieczeństwa, sy-
stem do napełniania kotła oraz przeponowe 
naczynie wzbiorcze (8 litrów)

n pompa obiegu grzewczego (2-stopniowa) z 
zaworem 3–drogowym

n całkowicie orurowany i okablowany, gotowy 
do przyłączenia

n element przyłączeniowy kotła
n podłączenie hydrauliczne
n zawór gazowy

gaz ziemny 
GZ–50

WB1B027
47 192,–

5 899,–

WB1B028
49 000,–

6 125,–

nr zam.
PLN
PLN/szt.

gaz ziemny 
GZ–41,5

lub

gaz ziemny 
GZ–35

WB1B029
49 368,–

6 171,–

WB1B030
51 168,–

6 396,–

nr zam.
PLN
PLN/szt.

gaz płynny WB1B031
47 192,–

5 899,–

WB1B032
49 000,–

6 125,–

nr zam.
PLN
PLN/szt.

  Nowość

n Kocioł Vitodens 100-W z modulowanym 
palnikiem cylindrycznym MatriX

n Regulator sterowany temperaturą pomieszcze-
nia lub pogodowo

n Wbudowany układ kontroli spalin
n Wbudowane naczynie wzbiorcze
n Pompa obiegu grzewczego (2-stopniowa) 

z zaworem 3–drogowym
n Listwa mocująca
n Vitocell 100-W (typ CUG, podgrzewacz po-

jemnościowy, poj. 120 litrów)
n Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
n Podłączenie hydrauliczne kotła

gaz ziemny 
GZ–50

WB1B159
6 950,–

WB1B166
7 111,–

nr zam. 
PLN

  Nowość

n Kocioł Vitodens 100-W z modulowanym 
palnikiem cylindrycznym MatriX

n Regulator sterowany temperaturą pomieszcze-
nia lub pogodowo

n Wbudowany układ kontroli spalin
n Wbudowane naczynie wzbiorcze
n Pompa obiegu grzewczego (2-stopniowa) 

z zaworem 3–drogowym
n Listwa mocująca
n Vitocell 100-W (typ CUG, podgrzewacz po-

jemnościowy, poj. 150 litrów)
n Zestaw przyłączeniowy podgrzewacza
n Podłączenie hydrauliczne kotła

gaz ziemny 
GZ–50

WB1B160
7 110,–

WB1B167
7 274,–

nr zam. 
PLN

 



Zestawy pakietowe VITODENS 100-W/200-W 
z podgrzewaczem c.w.u. i instalacją solarną

Kompletna instalacja 
solarna z kotłem 
Vitodens 100-W

Zakres dostawy pakietu Zakres mocy cieplnej (kW)

9 – 26 11 – 35 Gr.      mat.     10

 

Nowość

n Kocioł jednof. Vitodens 100-W typ WB1B 
n 2×Vitosol 100-F (typ SV1), 4,6 m2 pow. absor-

bera
n Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon 

z pompą obiegową PS 10
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów
n Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpo-

wietrznikiem
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Przewody przyłączeniowe
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Regulator solarny
n Ekocell 100-B (ze stali, biwa lentny 

podgrzewacz pojemnościowy, poj. 250 litrów)
n Zestaw do montażu kolektorów na dachu
n Tuleja zanurzeniowa do zasobnika

WB1B164
14 990,–

WB1B165
15 277,–

nr zam. 
PLN

 

Nowość

n Kocioł jednof. Vitodens 100-W typ WB1B 
n Vitosol 200-T (typ SD2A), 2 m2 powierzchni 

absorbera
n Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon 

z pompą obiegową PS 10
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów
n Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpo-

wietrznikiem
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Przewody przyłączeniowe
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Regulator solarny
n Ekocell 100-B (ze stali, biwa lentny 

podgrzewacz pojemnościowy, poj. 250 litrów)
n Tuleja zanurzeniowa do zasobnika

WB1B162
16 768,–

WB1B163
16 990,–

nr zam. 
PLN

Kompletna instalacja 
solarna z kotłem 
Vitodens 200-W

Zakres dostawy pakietu

4,8 – 19 6,5 – 26 8,8 – 35

 

Nowość

n Kocioł jednof. Vitodens 200-W typ WB2B 
n Urządzenie pomocnicze do montażu kotła
n 2×Vitosol 200-F (typ SV2), 4,6 m2 pow. absor-

bera
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów
n Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpo-

wietrznikiem
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Przewody przyłączeniowe
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Vitocell 100-W (typ CVU, biwa lentny 

podgrzewacz pojemnościowy ze 
zintegrowanym zestawem pompowym 
Solar–Divicon, orurowaniem  
i regulatorem Vitosolic 100, pojemność 300 
litrów, kolor biały)

n Zestaw do montażu kolektorów na dachu

WB2B733
20 822,–

WB2B734
21 418,–

WB2B687
21 727,–

nr zam. 
PLN



Kolektory słoneczne  
VITOSOL 100-F/200-T 
w pakietach z podgrzewaczem c.w.u.  
VITOCELL 100-B lub EKOCELL 100-B

Ceny nie zawierają ustawowego podatku VAT. Wygląd i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest wiążący 
dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć wpływ 
na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.

Viessmann sp. z o.o.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 071/ 36 07 100
Infolinia: 0801 0801 24
www.viessmann.pl
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Instalacja  solarna Zakres dostawy pakietu Łączna pow. 
absorbera 
(m2)

Gr.      mat.     40

Nowość

n 2×Vitosol 100-F, 4,6 m2 powierzchni absorbera
n Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon z pompą 

obiegową PS 10
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów*1

n Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
n Przewody przyłączeniowe
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Regulator solarny
n Ekocell 100-B (ze stali, biwa lentny podgrzewacz 

pojemnościowy, poj. 250 litrów)

4,6 SK01643
7 777,–

nr zam. 
PLN

n 2×Vitosol 100-F, 4,6 m2 powierzchni absorbera
n Kompletna stacja pompowa Solar-Divicon z pompą 

obiegową PS 10
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów*1

n Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
n Przewody przyłączeniowe
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Regulator solarny
n Vitocell 100-B (typ CVB, biwalentny  

podgrzewacz pojemnościowy, poj. 300 litrów)

4,6 SK01558
9 449,–

nr zam. 
PLN

Nowość

n Vitosol 200-T, 2 m2 powierzchni absorbera
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 25 litrów*1

n Pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem
n Przewody przyłączeniowe
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Regulator solarny
n Ekocell 100-B (ze stali, biwa lentny podgrzewacz 

pojemnościowy, poj. 250 litrów)

2,0 SK01646
9 990,–

nr zam. 
PLN

Nowość

n 1×Vitosol 200-T, 3 m2 powierzchni absorbera
n Kompletny zestaw pompowy Solar-Divicon 
n Naczynie wzbiorcze (solarne) 40 litrów*1

n Odpowietrznik automatyczny
n Zestaw przyłączeniowy
n Zestaw tulei zanurzeniowej
n Czynnik grzewczy „Tyfocor” (25 litrów)
n Regulator solarny
n Vitocell 100-B podgrzewacz pojemnościowy, 

biwalentny o pojemności 400 litrów)

3,0 SK01631
16 746,–

nr zam. 
PLN


