
CENÍK ELEKTRICKÝCH KACHLOVÝCH  
PØÍMOTOPÙ

V cenì je obsaženo:
- kachlové opláštìní
- vnitøní topná èást
- lakovaná møížka
- lakované podkladní 
nožièky
- pøívodní el. kabel 
zakonèený el. zástrèkou
*
      
               

   Cena bez DPH:

  10 350,-

Varianta se                       
zavìšením na 
stìnu

            +750,- 

Technická specifikace:

Typ kamen Výkon ve W Rozmìry(šíøkaxvýškaxhloubka)

platné pro opláštìní kachlemi
Provozní napìtí

R - 1 2 000 *  725 x 580 x 150 ** 230 V

R - 2 2 000 * 955 x 580 x 150 ** 230 V

R - atyp max. 6 500 * dle požadavku 230 V, 400 V

Model R-atyp vyrobíme na požadavek zákazníka vzhledem k 
požadovanému rozmìru a výkonu pøímotopu. Cenovou 
kalkulaci vypracujeme po upøesnìní požadavku.

*
všechny výkony je možné provozovat se spuštìným ventilátorem s vlastním spínaèem oznaèeným FAN. 

Ovládací panel pøímotopu je umístìný na zadní stìnì tìlesa, v pøípadì provedení na stìnu je ovládací panel umístìný z 
boèní èásti tìlesa. Pøívodní el. kabel zakoèený el. zástrèkou je umístìný ze spodní èásti pøímotopu.

Elektrické kachlové pøímotopy je možné regulovat spínaèi výkonù 750 W, 1250 W a maximálního výkonu 2000 W,

ceník platný od 1.5. 2015
Retap spol. s r.o., Provozovna: Vaòkova 730, 463 65 Nové Mìsto pod Smrkem, tel.: 482 325 537, e-mail: retap@retap.cz, www.retap.cz

Model R - 1

V cenì je obsaženo:
- kachlové opláštìní
- vnitøní topná èást
- lakovaná møížka
- lakované podkladní 
nožièky
- pøívodní el. kabel 
zakonèený el. zástrèkou
*
           
         Cena bez DPH:

  9 200,-     
     Varianta se     
     zavìšením na stìnu

            +750,- 

Model R - atyp

Model R - 2

**
keramických kachlí. 

Rozmìry kachlových pøímotopù jsou s rozmìrovou tolerancí , která je zpùsobena rozdílnou velikostí 

Elektrická kachlové pøímotopy lze provozovat pøi všech sazbách a el. tarifech.

Uvedené ceny jsou bez dopravy, pro pøepravu pøímotopù nejèastìji používáme spedièn?ch firem v balen?
 na podkladní paletì zaslaných jako køehké a pojištìné zboží. Cenu pøepravy upøesníme pøi kalkulaci zakázky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


	Stránka 1

