od 18. 3. do 30. 11. 2019

termostatická hlavice

Nízký obsah vody v deskových radiátorech umožňuje rychlý ohřev. Pomocí
termostatických ventilů dosáhnete maximálně úsporného provozu při minimální
spotřebě energie.
Estetický vzhled, jednoduchý design
a vysoce kvalitní povrchová úprava zaručují, že deskové radiátory PURMO jsou
i příjemným doplňkem každého interiéru.

+

RTN51

ISO 9001, záruka 3 roky!

VDN215

VEN215

Radiátorové 1/2“ ventily přímé a rohové,
zkrácené NF provedení.

ISO 9001
Prodloužená záruka 10 let!

ISO 9001

Ke každému zakoupenému radiátoru PURMO termohlavice SIEMENS
RTN51 nebo 1/2“ radiátorový ventil SIEMENS VDN215, VEN215
za akční cenu

115 Kč

Doporučená cena termohlavice Siemens RTN51 - 230Kč/ks a radiátorového ventilu Siemens VDN215 nebo VEN215 - 235Kč/ks. Ceny uvedeny bez DPH (21%).

Kde nás najdete:

CZ

CZ
SK

• Třebechovice p. O. tel.: +420 495 592 416 • e-mail: instalace@kto.cz • Praha tel.: +420 274 817 786,
e-mail: praha@kto.cz • Semily tel.: +420 481 624 167, e-mail: semily@kto.cz • Liberec tel: +420 482 317 567,
e-mail: liberec@kto.cz • Ostrava tel: +420 596 110 176, e-mail: ostrava@kto.cz • Olomouc tel.: +420 585 225 773,
e-mail: olomouc@kto.cz • Brno tel.: +420 545 233 626, e-mail: brno@kto.cz
• Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@ktosk.sk, www.ktosk.sk

akce
od 18. 3. do 30. 11. 2019

myslete na pohodlí
svých zákazníků

... PROSTOROVÉ TERMOSTATY ...

Prostorový termostat RAA 21
Prostorový termostat RAA 31.16

Prostorový termostat, rozsah nastavení teploty 8 až 30 ˚C.
Nastavení teploty ovládacím kolečkem.
Typ RAA 31.16 - přepínač vypnuto/zapnuto, LED indikátor.

Prostorový termostat RDH 100

Prostorový termostat, rozsah nastavení teploty 5 až 30˚C.
Nastavení teploty ovládacím kolečkem, velký LCD display.

typ RAA 31.16

Programovatelný regulátor RDE 100.1

Programovatelný regulátor REV 24 DC

Týdenní programovatelný prostorový termostat, rozsah nastavení žádané teploty 5 až 35˚C. K termostatu lze připojit
externí prostorové čidlo nebo čidlo pro podlahové vytápění.

Týdenní programovatelný regulátor, rozsah nastavení žádané teploty 3 až 35˚C, podsvětlený display, automatická
adaptace, optimalizace startu první topné fáze, možnost
dálkového ovládání telefonním terminálem.

• Akce je určena odborným montážním firmám (živnostenské oprávnění) • Akční ceny termostatů Vám poskytneme na vyžádání.

prostorové termostaty - pohodlí pro Váš domov

