technologie moderního bydlení

GALMET

AUTOMATICKÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

ceník platný od 1. 9. 2018

Galaxia KWE
- kód SVT pro 2.výzvu kotlíkových dotací
- automatický ocelový kotel
- šnekový podavač a otočná litinová retorta
- palivo: hnědé a černé uhlí ořech 2 /zrnitost 8 - 25 mm/
dřevní pelety, A1
- záruka na výměník kotle 5 let **
- pojistná hasicí sada pro pelety
- umístění zásobníku z pravé / levé strany
- eLIDER - ekvitermní regulace - v ceně
- řízení třícestného nebo čtyřcestného ventilu - v ceně
- možnost připojení týdenního termostatu
- kotlové těleso z kotlové oceli 5mm , typ P265GH
- velký zásobník paliva 190 / 240l
- zdarma výbava: čistící kartáč, škrabka
- vývod kouřovodu - horizontální - dozadu
kód SVT

Typ kotle

Výkon - kW

Cena bez DPH

SVT22266

KGA KWE 15 Galaxia

4,67 - 15,6

63 500,-

SVT22267

KGA KWE 18 Galaxia

5,4 - 18

64 900,-

SVT22268

KGA KWE 22 Galaxia

6,6 - 22

67 900,-

EKO SG 15 - 30

- automatický ocelový kotel
- šnekový podavač a otočná litinová retorta
- palivo: hnědé a černé uhlí ořech 2 /zrnitost 8 - 25 mm/
- záruka na výměník kotle 5 let **
- umístění zásobníku z pravé / levé strany
- eLIDER - ekvitermní regulace - v ceně
- řízení třícestného nebo čtyřcestného ventilu - v ceně
- možnost připojení týdenního termostatu
- kotlové těleso z kotlové oceli 6mm (30kW), 5mm (15-25kW)
- velký zásobník paliva 240l (15-30kW)
- zdarma výbava: čistící kartáč, škrabka
- vývod kouřovodu - horizontální - dozadu
- emisní třída 3 dle ČSN EN 303-5
Typ kotle

Výkon - kW

Cena bez DPH

KGA EKO SG 15M

14

50 900,-

KGA EKO SG 17M

17

53 400,-

KGA EKO SG 25M

25

58 900,-

KGA EKO SG 30M

28

65 900,-

Příslušenství kotlů Galmet KWE, EKO SG
Kat. číslo

Popis

Cena bez DPH

KGA M-008192

týdenní termostat

1 288,-

KGA M-009684

bezdrátový termost

2 440,-

KGA M-008250

modul 3-cest.ventilu

1 860,-

AUTOMATICKÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

ceník platný od 17.9.2018

** - podmínkou prodloužené záruky je uvedení do provozu a pravidelné roční prohlídky autorizovaným servisem

K.T.O. International spol. s r.o.

Kde nás najdete :

CZ
SK

www.kto.cz

• 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.: +420 481 621 264, 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 • Brno tel.: +420 545 233 626,
e-mail: brno@kto.cz • Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
• Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@ktosk.sk, www.ktosk.sk

technologie moderního bydlení

GALMET

AUTOMATICKÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

ceník platný od 1. 9. 2018

Genesis Plus KPP
- kód SVT pro 2.výzvu kotlíkových dotací
- automatický ocelový kotel
- peletový hybridní hořák s automatickým zapalováním
- volitelně samočistící otočný hořák
- palivo: čisté dřevní pelety, A1, granulace 6-8 mm
- záruka na výměník kotle 5 let **
- umístění zásobníku z pravé / levé strany - volitelné
- ekvitermní regulace s modulací výkonu - v ceně
- řízení směšovacího servo-ventilu - v ceně
- vysoká účinnost - až 97%
- kotlové těleso z kotlové oceli 5mm , typ P265GH
- velký zásobník paliva
- venkovní čidlo a havarjní termostat - součást dodávky
- vývod kouřovodu - horizontální - dozadu
kód SVT

Typ kotle

Výkon - kW

Cena bez DPH

SVT22286

KGA KPP 10

3,4 - 10,9

57 500,-

SVT22287

KGA KPP 15

4,5 - 15,2

59 500,-

SVT22288

KGA KPP 20

5,6 - 19,4

62 500,-

SVT23038

KGA KPP 25

7,5 - 25,0

68 500,-

SVT23039

KGA KPP 34

9,4 - 31,7

71 900,-

Genesis KPP a KP2P

- automatický ocelový kotel
- peletový hybridní hořák s automatickým zapalováním
- volitelně samočistící otočný hořák
- palivo: čisté dřevní pelety, A1, granulace 6-8 mm
- záruka na výměník kotle 5 let **
- umístění zásobníku z pravé strany
- ekvitermní regulace s modulací výkonu - v ceně
- řízení směšovacího servo-ventilu - v ceně
- účinnost do 90%
- kotlové těleso z kotlové oceli 5mm , typ P265GH
- velký zásobník paliva 200 l (12 a 16kW) a 400 l pro 24 kW
- venkovní čidlo a havarjní termostat - součást dodávky
- vývod kouřovodu - horizontální - dozadu
Typ kotle

Výkon - kW

Cena bez DPH

KGA KPP 12

3,8 - 12,5

57 900,-

KGA KPP 16

4,8 - 16,0

60 500,-

7,0 - 24,0

66 200,-

KGA KPP 24

s otočným samočistícím hořákem
KGA KPPO 12

3,8 - 12,5

67 900,-

KGA KPPO 16

4,8 - 16,0

70 500,-

KGA KPPO 24

7,0 - 24,0

76 200,-

KP2P - zásobník na pelety umístěný nad kotlovým tělesem
KGA KP2P 12

3,8 - 12,5

60 500,-

KGA KP2PO 12

3,8 - 12,5

67 500,-

AUTOMATICKÉ KOTLE NA TUHÁ PALIVA

ceník platný od 17.9.2018

** - podmínkou prodloužené záruky je uvedení do provozu a pravidelné roční prohlídky autorizovaným servisem

K.T.O. International spol. s r.o.

Kde nás najdete :

CZ
SK

www.kto.cz

• 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.: +420 481 621 264, 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 • Brno tel.: +420 545 233 626,
e-mail: brno@kto.cz • Olomouc tel.: +420 585 225 773, e-mail: olomouc@kto.cz
• Bratislava tel.: +421 244 456 286, e-mail: kto@ktosk.sk, www.ktosk.sk

