Hungarotherm 2015 akció!

Paradigma falikazán csomagok
Modula Control szabályozóval

Akciós falikazán csomagjaink csúcsminőségű, kedvező árú megoldást kínálnak egyszerű, egy keverőszep nélküli fűtőkörrel rendelkező családi házak és társasházi lakások számára.
Összetett fűtési rendszer esetén a csomagokat megvásárolhatja Paradigma SystaComfort II szabályozóval is, amely több fűtési kör, medence fűtés fatüzeléses kazán szabályozására is alkalmas.
A szabályozó kommunikáció képes a SytaSolar Aqua II és SystaExpresso szabályozókkal, valamint
lehetőséget nyújt a SystaWeb internetes távfelügyelet alkalmazására is.
Modula NT kondenzációs falikazán
• korszerű kondenzációs falikazán
• gyári égéstermék elvezető készletek
• beépített keringető szivattyú és HMV váltószelep
• fejlett szabályozás, színes LCD kijelző
• 20-100% közötti modulációs tartomány
• automatikus légtelenítő és biztonsági szelep
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• elektronikus gyújtás és ionizációs lángőrzés
• német gyártmány, kiemelkedő minőség
• öntött alumínium-szilícium hőcserélő
• fűtő és kombi kivitelek

Szimbolikus kép

A csomag tartalma:
Modula Control szabályozó

• Paradigma Modula NT falikazán

• egy darab, keverőszelep nélküli fűtőkör szabályozása • Paradigma Modula Control fali szabályozó
• egyszerűen kezelhető
• nagy méretű kijelző

Csomagárak:

• külső vagy belső hőmérséklet szerinti szabályozás

Modula NT 15 kW		

bruttó 539.000,- Ft

• falra szerelhető kivitel

Modula NT 25 kW		

bruttó 549.000,- Ft

• választható fűtési időprogramok

Modula NT Combi 28 kW

bruttó 559.000,- Ft

Összetett fűtési rendszer esetén az akciós csomagok Modula Control szabályozó helyett
SystaComfort II szabályozóval is megvásárolhatók. A Paradigma SystaComfort II szabályozóra és kiegészítő elemeire 10% kedvezményt biztosítunk!

Az Ön kereskedelmi partnere:

Hungarotherm 2015 akció!

Paradigma hőközpontok
Modula Control szabályozóval

A Paradigma Aqua használati melegvíz tárolóval ellátott hőközpont csomagok komplett megoldást jelentenek családi házak vagy társasházi lakások számára.
A minden igényt kielégítő melegvíz komfort mellett
egyszerűen kombinálhatók az AquaSolar napkollektor rendszerekkel.
A Paradigma SMART szolár csomaggal kiegészítve
kedvező árú, korszerű megoldást nyújtanak a legigényesebb felhasználók számára is.
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Aqua használati melegvíz tároló
• tetszetős, igényes kivitel
• hatékony hőszigetelés, alacsony veszteség
• nagy felületű hőcserélő, magas melegvíz komfort
• magas keménységű víz esetén is alkalmazható
• minőségi zománcozás
Szimbolikus kép

A csomag tartalma:
• Paradigma Modula NT falikazán
• Paradigma Aqua melegvíz tároló
• Paradigma Modula Control fali szabályozó

Csomagárak:
Modula NT 15 + Aqua 120

bruttó 719.000,- Ft

Modula NT 15 + Aqua 155

bruttó 729.000,- Ft

Modula NT 25 + Aqua 120

bruttó 729.000,- Ft

Modula NT 25 + Aqua 155

bruttó 739.000,- Ft

Összetett fűtési rendszer esetén az akciós csomagok Modula Control szabályozó helyett
SystaComfort II szabályozóval is megvásárolhatók. A Paradigma SystaComfort II szabályozóra és kiegészítő elemeire 10% kedvezményt biztosítunk!
Kizárólagos forgalmazó:

High Six Team Kft.
1141 Budapest
Zsigárd utca 21.

Telefon: +36 (1) 222 4150
info@paradigma-hungaria.hu
www.paradigma-hungaria.hu

