
                                            Cenová nabídka 

                        SOLARNÍ OHŘEV TUV
Zhotovitel: Objednatel:
Petr Janků vzor
Gen. Klapálka 620

Vsetín 75501

IČO: 46533109

Technický popis:

popis položky

2

Čerpadlová skupina včetně řídicí jednotky 1

Solární expanzní nádoba 18l 1

Nemrznoucí koncentrát 10l pro solar 1

Propojovací sada kolektorů 1

Set pro uchycení kolektorů, úhel 0° proti střeše 1

Propojení kolektorů 1

1

Připojovací potrubí s izolací 15

Montáž kolektorů na střechu 2

Propojení čerpadlové skupiny a zásobníku se solárními kolektory,  napojení zásobníku na rozvod vody TV, SV a zprovoznění solárního systému 1

Drobný připojovací materiál 1

Cena celkem za základní sestavu bez DPH
DPH 10%
cena s DPH

DOTACE

doplatek základní sestavy

Rozšíření solárního systému dle požadavku zákazníka po provedené prohlídce RD:

popis položky cena

změna solárních panelů 2,0 m2  za 2,1 m2 včetně uchycení 
změna solárních panelů 2,0 m2  za 2,5 m2 včetně uchycení 
změna solárních panelů 2,0 m2  za 2,5 m2 HORIZONTÁLNÍ včetně uchycení 

rozšíření zásobníku NTRR200 na zásobník  NTR300 (jeden topný had )
rozšíření zásobníku NTRR200 na zásobník  NTRR300 (dva topné hady )
propojení  zásobníku  NTRR se stávajícím kotlem ( dohřev ohřívače kotlem)
sériové propojení solárního ohřívače se stávajícím ohřívačem vody, včetně ochozu

Elektrický dohřev solárního zásobníku 220V
Záměna solární stanice 

doplatek rozšíření sestavy

Doplatek celkem včetně DPH

Zhotovitel:   .................................... Objednatel:   .......................................

Dne  .........................................................

Solární systém k ohřevu TUV pro 3- 4 člennou domácnost. Propojení solárních panelů volnou zdeří komínovým tělesem nebo větrací šachtou  o 
max délce 15m. Střecha o sklonu 30-45°, typ krytiny pálená nebo betonová  taška.

ks/m

Plochý solární kolektor 2,0 m

Zásobník stacionární nepřímotopný NTRR 200, včetně izolace

69 081,82 Kč
6 908,18 Kč

75 990,00 Kč

-60 000,00 Kč

15 990,00 Kč

km/m

změna délky připojovacího potrubí - standart 15m (800Kč/m)

Propojení solárního ohřívače se stávajícím ohřívačem vody cirkulačním čerpadlem ( zvětšení objemu 
vody)

15 990,00 Kč

Závazně u Vás  objednávám  montáž výše popsaného solárního systému . Zástupci  zhotovitele a objednatele prohlašují, že jejich podpisem  tohoto listu vznikla kupní smlouva 
na plnění uvedené v tomto listu.

Ve ……………………………………………………..


