
GASOKOL vestav ěný kompaktní kolektor topSolDH ST WG 047

H B T

05220 4350 1050 125 kus 26 918,64

05221 4350 1050 125 kus 26 918,64

Napojovací šroubení 22mm WG 015

07020
kód MJ Kč/MJ

07029 07020 sada 268,52

07029 sada 829,08

07038 07038 sada 2 122,68

Pomůcka: Pro další kolektorové pole bez umíst ění čidla

Oplechování pro taškové a eternitové st řechy WG 016

kód MJ Kč/MJ

04001 sada 7 285,32

04002 sada 8 377,04

04009 sada 2 450,00

04010 sada 4 856,88

04906 sada 2 285,36

Pomůcka: U st řech s plným bedn ěním ur čitě zmínit v objednávce
04031 sada 11 113,20

04033 sada 11 113,20

04030 sada 13 563,20

04032 sada 13 563,20

04034 sada 22 185,24

14 (8)

Ceny jsou uvedeny bez DPH, technické změny vyhrazeny Více informací na www.gasokol.cz nebo tel. 800 100 356

99,00

hmotnost
kg

Kč/MJ

99,00

4,01 m² Registrační číslo: 011-7S073 F

MJ

Plechové lemování pro 2 topSol kolektory (rozšiřitelný)

Plechové lemování pro každý další topSol kolektor

Plechové lemování pro každý další 2 topSol kolektory

Boční dílce pro plechové lemování topSolDH horní

Plechové lemování pro 1 topSol kolektor (bez možnosti rozšíření)

Další kombinace na vyžádání.

Plocha apertury: 4,06 m²

Plocha absorbéru:

Plechové lemování pro kombinaci 2/1 topSol - levý

kód
velikost (mm)

3/4" KM / DKOL / nerezová vlnitá trubka 1000 mm / pravoúhlá

Plechové lemování pro kombinaci 3/2 topSol - levý

Plechové lemování pro kombinaci 3/2 topSol - pravý

Plechové lemování pro kombinaci 5/4 topSol - střed

Plechové lemování pro kombinaci 2/1 topSol - pravý

Označení

s nízkým obsahem železa, strukturované, odolné proti krupobití; speciální rám pro uchycení oplechování; povrchově 
upravený hliníkový krycí a zakončovací profily; trubka 8 mm pro čidlo; včetně připevňovací sady. 

POZOR: standardní proud ění z leva do prava 

Označení

Kolektorové pole 1 topSolDH 
ST 

Kolektorové pole 1 topSolDH 
ST rozšíření

Při objednání kombinace topSol ST a topSolDH ST je nu tné p řiložit nákres

4,57 m²Plocha vč.rámu:    

Pro topSolDH ST, vhodné pro šikmé střechy > 23°; p řipraveno k montáži včetně šroubů a těsnících klínů, baleno v 
kartonu.

Pomůcka: U st řech s plným bedn ěním ur čitě zmínit v objednávce

Stabilní šroubení z červeného bronzu s dvojitou těsnící plochou (DKOL); k připojení kolektorů; k dostání také s 
naletovanou Cu-trubkou případně předizolovanou nerezovou vlnitou trubkou

velikost (mm)

22 mm letovací přechodka

22 mm Cu-trubka pravoúhlá

GASOKOL vestav ěný kompaktní kolektor                                           
topSolDH ST a p říslušenství

Předmontovaný vestavěný kolektor s dřevěným rámem a vodovzdorně přilepenou překližkovou zadní stěnou s držadly; 
tepelná izolace z minerální vlny; vysokoselektivní plnoplošný absorbér;  speciální solární sklo 3,2 mm                                                                                                                                                          


