
kotle    solární systémy    tepelná čerpadla    projekce    montáž    servis    státní dotace

Při objednávce nad 140 m , topný žebřík v hodnotě 3 344,- Kč  ZDARMA.2

Gass-eko s.r.o.
Ostravská 16a, 740 81  Hlučín, gsm: 774 704 082, tel.: 595 041 599, e-mail: gasseko@gasseko.cz, www.gasseko.cz

Uvedené ceny jsou bez DPH. Tato nabídka je platná při objednávce do 30. 6. 2021 a montáží do 31. 12. 2021.

Montáž s pravidelným servisem je prováděna
vždy našim specializovaným technikem!

Nezávazné nacenění a návštěva našeho technika

ZDARMA!

TYP POUŽITÉHO PRODUKTU

Rastrovaná folie
Dilatační páska
Potrubí PE-Xc 17x2
Sestava Rozdělovač / Sběrač s regulačními průtokoměry
Skříň rozdělovače

SLEV
A

NA 1 M2
-200,

-

PŮVODNÍ CENA:    699,-/m
2

AKČNÍ CENA:    499,-/m2



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

VÝHODY A NEVÝHODY

– patří stále k progresivnějším způsobům ekonomicky úsporného a ekologicky
šetrného vytápění objektů
 doporučujeme použití nízko energetických zdrojů tepla, jako např. tepelná
čerpadla, solární kolektorové systémy či kondenzační kotle
 velkou předností je ideálnější rozložení teplot v místnostech, což přispívá
k lepšímu pocitu komfortu
 k tomu všemu můžeme přičíst estetickou čistotu interiéru bez nežádoucích
viditelných rozvodů tepelných zařízení

–

–

–
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ZDARMA!

+ rovnoměrné šíření tepla

+ nízké náklady na vytápění

+ nic nepřekáží = nic není vidět

+ příjemné na dotyk

- vyšší počáteční investice

- vyšší tloušťka podlahy

- rychlost vytápění

Kvalita kombinovaná s flexibilitou stojí za úspěchem kvalitních plastových 
trubek IVAR PE-X. Jedná se o vysokohustotní polyetylén s difuzní kyslíkovou 
bariérou. Trubky mají vysokou houževnatost a velmi dobrou tlakovou odol-
nost i při vysokých teplotách. Vysoká odolnost proti korozi, tvorbě vápenných 
usazenin a  chemická odolnost jsou dalšími faktory garantující bezpečnost, 
kvalitu a životnost!


