VITOCROSSAL 300
Gazowy kocio³ kondensacyjny
Znamionowa moc cieplna: 9 do 142 kW

VITOCROSSAL 300
Przoduj¹ca technika kondensacyjna
do 142 kW

Technika kondensacyjna –

Jedna rama – wiele zalet

najnowoczeœniejsza forma
wytwarzania ciep³a

Kot³y kondensacyjne Vitocrossal 300
skonstruowano zgodnie z innowacyj-

Zastosowanie techniki kondensacyj-

n¹ strategi¹ platformow¹ programu

nej pozwala na maksymalne wyko-

Vitotec. Oznacza to, ¿e wszystkie wa-

rzystanie paliwa i tym samym obni¿a

rianty urz¹dzeñ – tak kot³ów grzew-

koszt wytworzenia ciep³a. Znaczna

czych, jak i regulatorów – zbudowa-

czêœæ ciep³a spalania, która w kon-

ne s¹ na ujednoliconej ramie pod-

wencjonalnych kot³ach grzewczych

stawowej. Instalatorowi przynosi to

ucieka przez komin, jest w technice

u³atwienie monta¿u, uruchomienia

grzewczej z po¿ytkiem wykorzysty-

i konserwacji i utrzymywanie nie-

wana. Obok tego aspektu ekono-

wielkiego jedynie zapasu czêœci za-

micznego, technika kondensacyjna

miennych. Korzyœci¹ dla u¿ytkowni-

w wysokim stopniu s³u¿y równie¿

ka instalacji s¹ ni¿sze koszty monta-

sprawie ochrony œrodowiska. Lepsze

¿u i konserwacji, oraz wy¿szy kom-

wykorzystanie paliwa powoduje

fort obs³ugi.

zmniejszenie zu¿ycia paliw kopalnych i tym samym ni¿sze emisje
substancji szkodliwych.

Przoduj¹ca technika dla najwy¿szej
jakoœci

Technika kondensacyjna – dla insta-

Za takimi przyjaznymi u¿ytkownikowi

lacji nowych i modernizowanych

cechami rodziny gazowych kot³ów

Modulowany palnik promiennikowy
MatriX

kondensacyjnych kryje siê maksyZastosowanie kot³a kondensacyjne-

malne nasycenie technicznym know-

go jest w przypadku instalacji no-

how. Wypróbowana w praktycznym

wych spraw¹ oczywist¹, gdy¿ mo¿na

stosowaniu, przoduj¹ca technologia

z góry optymalnie dopasowaæ do

firmy Viessmann gwarantuje pierw-

siebie instalacjê grzewcz¹ i kocio³.

szorzêdny komfort i najwy¿sz¹ ja-

Najwiêksze korzyœci kocio³ konden-

koœæ na ca³ej linii: od gazowych pal-

sacyjny przynosi w instalacjach

ników promiennikowych MatriX

grzewczych o niskich temperaturach

i MatriX-compact o zminimalizowa-

obliczeniowych wody grzejnej.

nych emisjach substancji szkodli-
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wych, do odpornych na korozjê poDziêki zwiêkszonej sprawnoœci przy
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300

VITOCROSSAL 300
z palnikiem MatriX
o mocy do 142 kW

Vitocrossal 300 jest produktem przo-

• Usytuowane pionowo powierzch-

duj¹cym wœród stoj¹cych gazowych

nie grzewcze Inox-Crossal:

kot³ów kondensacyjnych. Jego konstrukcja pozwala na szczególnie in-

– wysoka niezawodnoœæ eksploata-

tensywne wykorzystanie ciep³a kon-

cyjna i d³uga ¿ywotnoœæ,

densacji spalin.

– powstaj¹cy kondensat mo¿e bez

Podkreœliæ nale¿y mo¿liwoœæ pracy

– brak zatê¿ania kondensatu wsku-

utrudnieñ sp³ywaæ w dó³,
bez czerpania powietrza do spalania

tek odparowywania,

z pomieszczenia w kot³ach o mocy

– wzmo¿ony efekt samooczyszcza-

do 66 kW. Pozwala to na ustawienie

nia dziêki g³adkiej powierzchni stali

kot³a wewn¹trz izolowanej cieplnie

Powierzchnia grzewcza Inox-

czêœci budynku. Jest to szczególnie

Crossal ze stali nierdzewnej

korzystne z punktu widzenia rozpo-

szlachetnej.
• Zmontowany na gotowo i spraw-

rz¹dzenia o poszanowaniu energii

dzony „na gor¹co“ unit z palnikiem

(EnEV).

Przegl¹d zalet:

Powierzchnia grzewcza Inox-Crossal

• Kompaktowy korpus kot³a o du¿ej

wystêpuje w kotle Vitocrossal 300

pojemnoœci wodnej i z powierzchni¹

• Z palnikiem promiennikowym

w parze z drugim kamieniem milo-

grzewcz¹ Inox-Crossal z nierdzewnej

MatriX (do 142 kW), pracuj¹cym

wym techniki grzewczej Viessmann:

stali szlachetnej, efektywnie wyko-

szczególnie cicho i ekologicznie,

palnikiem promiennikowym MatriX.

rzystuj¹cej ciep³o kondensacji.

z szerokim zakresem modulacji

MatriX-compact z wyposa¿eniem
elektrycznym 230 V.

Zmniejsza to koszty ogrzewania

(30 do 100%).

i gwarantuje bezkompromisow¹ mi-

• Sprawnoœæ znormalizowana do

nimalizacjê emisji substancji szkodli-

109%.

wych – s¹ one bowiem tak niskie, ¿e

• Drugi króciec powrotu dla obiegów z nisk¹ temperatur¹ wody po-

kocio³ Vitocrossal 300 mieœci siê wy-

• Powietrze do spalania z zewn¹trz

wrotowej, pozwalaj¹cy na szczegól-

raŸnie poni¿ej wartoœci granicznych

(do 66 kW).

nie intensywne wykorzystywanie

znaku ekologicznego „B³êkitny

ciep³a kondensacji (od 87 kW).

Anio³“.
• Wysokie ciœnienie w króæcu spalin
Razem z typoszeregiem kot³ów kon-

umo¿liwia stosowanie d³ugich prze-

densacyjnych Vitocrossal 300 o mo-

wodów odprowadzania spalin.

cy 187 do 978 kW, program ten oferuje zawsze odpowiednie rozwi¹za-

• Mo¿liwoœæ stosowania koncen-

nie dla ka¿dej potrzeby – równie do-

trycznego systemu spaliny-powie-

brze dla domów wielorodzinnych,

trze odprowadzania spalin 80/125

jak i lokalnych sieci ciep³owniczych,

wzglêdnie 100/150 dla kot³ów

budynków u¿ytecznoœci publicznej

Vitodens 200 (do 66 kW).

i obiektów przemys³owych.
Modulowany palnik promiennikowy

• Mo¿liwoœæ stosowania tak¿e w in-

MatriX w kot³ach Vitocrossal 300

stalacjach wielokot³owych.

o znamionowej mocy grzewczej do
142 kW
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Gospodarne zarz¹dzanie energi¹
wymaga „m¹drej g³owy“:
regulatorów VITOTRONIC

Vitotronic to generacja inteligent-

Komfortu nigdy za du¿o

Vitotronic 200

¿u, obs³udze, jak i konserwacji oraz

Kto chce mieæ pe³en komfort obs³ugi

– Sterowany pogodowo regulator

serwisie. Regulatory Vitotronic 150,

ogrzewania, mo¿e bez problemu

kot³a dla instalacji z przy³¹czonym

200 i 300 oferuj¹ przy tym dla ka¿dej

rozbudowaæ regulatory Vitotronic

bezpoœrednio obiegiem grzew-

potrzeby i ka¿dych wymagañ zawsze

o jednostkê zdalnej obs³ugi Vitotrol

czym; opcjonalnie z regulacj¹ ko-

w³aœciwe rozwi¹zanie.

i system komunikacyjny Vitocom.

lejnego obiegu grzewczego z mie-

Vitotrol umo¿liwia obs³ugiwanie

szaczem.

nych regulatorów – tak przy monta-

ogrzewania z pokoju i pod wzglêWszystko w zasiêgu oka i rêki

dem budowy i filozofii obs³ugi zgodny jest z regulatorami Vitotronic.

Vitotronic 300

kich regulatorów Vitotronic zaprojek-

Vitocom umo¿liwia komunikacjê ze

– Sterowany pogodowo regulator

towano wed³ug najnowszych zdoby-

œwiatem zewnêtrznym. Przy jego po-

kot³a dla regulacji jednego obiegu

czy ergonomii. Vitotronic 200/300

mocy mo¿na bêd¹c poza domem

grzewczego bez mieszacza

mo¿na ustawiæ w ka¿dym ¿¹danym

mieæ dostêp – poprzez telefon – do

i dwóch nastêpnych obiegów

po³o¿eniu. Dziêki wyœwietlaczowi

swojej instalacji grzewczej.

grzewczych z mieszaczem.

Przejrzysty panel obs³ugowy wszyst-

z du¿ymi znakami tekstowymi nastawianie jest dziecinn¹ igraszk¹. A po
nastawieniu regulator po prostu

Zawsze poinformowani

wsuwa siê z powrotem w obudowê,

Uk³ady regulacji dla instalacji wielokot³owych

harmonizuj¹c¹ idealnie z lini¹ wzor-

Dalszym dowodem u³atwieñ w ob-

nicz¹ programu Vitotec. Jedynie dio-

s³udze s¹ wskazania, informuj¹ce na

da œwietlna sygnalizuje prawid³ow¹

jeden rzut oka o koniecznoœci prze-

instalacji wielokot³owych, sk³adaj¹-

pracê regulatora.

prowadzenia konserwacji instalacji

cy siê z regulatora kot³a Vitotronic

lub zu¿yciu paliwa.

100 i regulatora kaskadowego

– Dopasowany uk³ad regulacji dla

Vitotronic 333.
Zimno lub ciep³o jednym
naciœniêciem przycisku
Czy to wizyta goœci, czy wyjazd na
urlop – Vitotronic pozwala jednym
naciœniêciem przycisku dopasowaæ
ogrzewanie do nowej sytuacji: na
przyk³ad przyciskiem imprezowym,
znosz¹cym nocn¹ redukcjê ogrzewania i pozwalaj¹cym d³u¿ej ni¿ zwykle
trzymaæ w ciep³e mieszkanie. Albo
przyciskiem oszczêdnoœciowym lub
programem wakacyjnym, które zapobiegaj¹ niepotrzebnemu zu¿yciu

Vitotronic 200

Vitotronic 300

paliwa podczas nieobecnoœci mieszkañców. O prze³¹czaniu czasu letniego na zimowy i odwrotnie mo¿na
na zawsze zapomnieæ: Vitotronic robi to sam, ca³kowicie automatycznie.
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Higieniczny sposób oszczêdzania:
pojemnoœciowe podgrzewacze c.w.u.
VITOCELL

Najbardziej przekonuj¹cym syste-

Równomierne nagrzewanie –

Vitocell 300

mem podgrzewu c.w.u. jest kombi-

sta³a temperatura wody

• Pojemnoœciowy podgrzewacz

nacja kot³a grzewczego z podgrze-

c.w.u. (stoj¹cy, le¿¹cy, mono- lub bi-

waczem pojemnoœciowym. Wysoka

Wê¿ownice grzewcze o du¿ej po-

walentny) z nierdzewnej stali szla-

wydajnoœæ czerpania, niskie straty

wierzchni czynnej siêgaj¹ a¿ do dna

chetnej.

dy¿urne i wysoka sprawnoœæ zapew-

podgrzewacza. Zapewnia to równo-

niaj¹ komfort, ekonomicznoœæ i wy-

mierne nagrzanie ca³ej zawartoœci

• Pojemnoœæ podgrzewacza:

sok¹ niezawodnoœæ. A to przemawia

podgrzewacza.

130 do 500 litrów.

za programem Vitocell, w którym

Dla u³atwienia uruchamiania i kon-

mo¿na znaleŸæ odpowiednie rozwi¹-

serwacji instalacji wê¿ownice wyko-

• Wysoka trwa³oœæ i zawsze higie-

zanie do ka¿dych potrzeb – do pracy

nane s¹ tak, by odpowietrza³y siê

nicznie doskona³a jakoœæ powierzch-

monowalentnej i biwaletnej, do usta-

samoczynnie w górê. Skuteczna izo-

ni dziêki zastosowaniu odpornej na

wienia pod kot³em lub obok. Dziêki

lacja cieplna z bezhalogenowej twar-

korozjê nierdzewnej stali szlachetnej.

odpowiednim po³¹czeniom systemo-

dej pianki poliuretanowej bardzo do-

Nie wymaga ¿adnych anod ochron-

wym kocio³ grzewczy i podgrzewacz

brze chroni zawartoœæ podgrzewacza

nych jako dodatkowego zabezpie-

pojemnoœciowy staj¹ siê jedn¹ jed-

przed stratami ciep³a.

czenia antykorozyjnego.

Zasobnik ³adowany c.w.u.

Vitocell 100 i 300

Vitocell-L 100 z odrêbnym

• Wê¿ownica grzewcza o du¿ej po-

zestawem wymiennika ciep³a

wierzchni czynnej, siêgaj¹ca a¿ do

nostk¹.

Vitocell 100
Podgrzewacze Vitocell 100 z emalio-

dna zbiornika.

waniem Ceraprotect spe³niaj¹ wyma-

Vitocell-L 100 (pojemnoœæ 500, 750

gania komfortowego i ekonomiczne-

i 1000 litrów) wraz z dostarczanym

• Nieznaczne straty ciep³a dziêki pe³-

go podgrzewu c.w.u. i zajmuj¹ czo³o-

jako osprzêt dodatkowy zestawem

nemu otuleniu bezhalogenow¹ izola-

w¹ pozycjê wœród wszystkich ema-

wymiennika ciep³a Vitotrans 222

cj¹ ciepln¹.

liowanych podgrzewaczy pojemno-

o mocy 80, 120 lub 240 kW oraz ko-

œciowych. Emalia Ceraprotect chroni

t³em Vitocrossal 300, tworzy system

• Stoj¹ce podgrzewacze o pojemno-

niezawodnie i trwale zbiornik pod-

zasobnikowo-przep³ywowy do pod-

œci 300 i 500 litrów mo¿na przy po-

grzewacza przed korozj¹.

grzewu c.w.u.

mocy przewodów kolektorowych ³¹czyæ w baterie o du¿ej pojemnoœci.

Wymiennik ciep³a Vitotrans 222 sk³aVitocell 300
Podgrzewacze Vitocell 300 z odpor-

da siê z p³ytowego wymiennika ciep³a ze stali szlachetnej, armatury, re-

£adowany zasobnik c.w.u.

gulatora i pomp.

Vitocell-L 100

nej na korozjê stali szlachetnej spe³niaj¹ najwy¿sze wymagania higieniczne. Nie bez powodu stal szlachet-

• Vitocell-L 100 (pojemnoœæ 500,
Przegl¹d zalet:

na jest ze wzglêdu na swoje dosko-

750 i 1000 litrów) wraz z dostarczanym jako osprzêt dodatkowy zesta-

na³e w³aœciwoœci higieniczne stoso-

Vitocell 100

wem wymiennika ciep³a Vitotrans

wana powszechnie w kuchniach,

• Pojemnoœciowy podgrzewacz

222 i kot³em Vitocrossal 300 tworzy

laboratoriach, szpitalach czy w prze-

c.w.u. (stoj¹cy, le¿¹cy, mono- lub bi-

zasobnikowo-przep³ywowy system

myœle spo¿ywczym. Jednorodna po-

walentny) ze stali z emaliowaniem

podgrzewu c.w.u.

wierzchnia stali szlachetnej jest bo-

Ceraprotect.

wiem nienaganna higienicznie i pozostaje tak¹ nawet po wieloletnim u¿yt-

• Pojemnoœæ podgrzewacza: 125 do

kowaniu.

1000 litrów.
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Postêpowa technika grzewcza
to technika systemowa

Wszystkie sk³adniki naszej techniki

Pojemnoœciowe podgrzewacze

grzewczej podporz¹dkowane s¹,

wody

Modular-Divicon
Nowy rozdzielacz obiegów grzew-

a¿ do ostatniego szczegó³u, zasadom konstrukcji modu³owej Vitotec.

Obszerny program pojemnoœcio-

czych Modular-Divicon ma uniwer-

Zapewnia to sprawne dzia³anie ca³ej

wych podgrzewaczy wody Vitocell

salne zastosowanie zarówno dla ko-

instalacji grzewczej. Wszystkie kot³y

zapewnia ekonomiczny komfort

t³ów stoj¹cych, jak i wisz¹cych.

grzewcze, palniki i regulatory s¹ do

i efektywnoœæ korzystania z ciep³ej

Zespó³ rurowy i listwa rozdzielcza

siebie optymalnie dopasowane.

wody u¿ytkowej w ka¿dej sytuacji

umo¿liwia zwarte zabudowanie na

i przy zró¿nicowanych wymaga-

kotle grzewczym nawet trzech roz-

niach.

dzielaczy Modular-Divicon.

Regulatory
Regulatory Vitotronic 150, 200 i 300

Zdalne sterowania

stanowi¹ program regulatorów dostosowanych do wielu ró¿nych po-

Dla wszystkich regulatorów cyfro-

trzeb: od prostej instalacji do wyszu-

wych Viessmann przewidziano

kanego systemu grzewczego.

odpowiednie zdalne sterowania.
Umo¿liwia to wygodn¹ i zdaln¹
obs³ugê centralnego ogrzewania

Platforma

z pokoju.

Wszystkie kot³y grzewcze zbudowane s¹ w oparciu o jednolite zasady

Osprzêt

monta¿owe. Upraszcza to znacznie
instalowanie, obs³ugê, konserwacjê

Rozdzielacz obiegu grzewczego

i serwis.

Divicon jest ju¿ kompletnie zmontowany i dlatego mo¿e byæ szybko
przy³¹czony do systemu.

Palniki
Kompletny minirozdzielacz z zespoWszystkie palniki Viessmann s¹ fa-

³em bezpieczeñstwa i os³onami ter-

Rozdzielacz obiegu grzewczego

brycznie sprawdzane komputerowo

moizolacyjnymi.

Divicon dla kot³a Vitocrossal 300

„na gor¹co” i dostrajane do mocy

(do 66 kW)

kot³a.
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VITOCROSSAL 300
9 do 66 kW

Cyfrowy regulator
Vitotronic 300

Modulowany palnik promiennikowy MatriX-compact

Wysoko skuteczna
izolacja termiczna

Powierzchnia
grzewcza Inox-Crossal

VITOCROSSAL 300
29 do 142 kW

Cyfrowy regulator
Vitotronic 300

Modulowany palnik
promiennikowy MatriX

Wysoko skuteczna
izolacja termiczna

Powierzchnia grzewcza
Inox-Crossal

VITOCROSSAL 300

Zakres znamionowej mocy cieplnej
przy temperaturze wody grzewczej

Gazwy kocio³

50/30°C

kW

9 do 27

12 do 35

16 do 49

22 do 66

kondensacyjny

80/60°C

kW

8 do 24

11 do 32

15 do 44

20 do 60

promiennikowym

Wymiary

d³ugoœæ mm

896

896

1052

1052

MatriX-compact

(ca³kowite)

szerokoœæ mm

660

660

660

660

wysokoœæ mm

1484

1484

1484

1484

122

125

155

160

51

49

86

82

z palnikiem

Ciê¿ar

kg

(z izolacj¹ termiczn¹)

Poj. wodna kot³a

l

Przystosowany do pracy z zamkniêt¹ komor¹ spalania.

VITOCROSSAL 300

Zakres znamionowej mocy cieplnej
przy temperaturze wody grzewczej

Gazowy kocio³

50/30°C

kW

29 do 87

38 do 115

47 do 142

kondensacyjny

80/60°C

kW

27 do 80

35 do 105

43 do 130

promiennikowym

Wymiary

d³ugoœæ mm

1025

1025

1025

MatriX

(ca³kowite)

szerokoœæ mm

690

690

690

wysokoœæ mm

1850

1850

1850

kg

253

285

261

l

116

113

110

z palnikiem

Ciê¿ar
(z izolacj¹ termiczn¹)

Poj. wodna kot³a
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Vitotec:
technika, funkcjonalnoœæ, wzornictwo

Program Vitotec jest udan¹ syntez¹

Strategia platformowa

wypróbowanej ju¿, przoduj¹cej tech-

Twój instalator jest naszym
fachowcem

niki, z wybiegaj¹cymi w przysz³oœæ

Jednoœæ techniki, funkcjonalnoœci

innowacjami. Vitotec to jednoœæ

i wzornictwa w programie Vitotec

Jednak Vitotec to jeszcze coœ wiêcej.

techniki, funkcjonalnoœci i wzornic-

zosta³a zrealizowana w pe³nym zna-

Program obejmuje równie¿ rozbudo-

twa. Jednoœæ ta dotyczy równie¿

czeniu tego s³owa – wykorzystuj¹c

wany pakiet serwisowo-us³ugowy

cz³owieka, gdy¿ wszystkie innowacje

podstawow¹ zasadê techniczn¹:

dla instalatorów. W Akademii

zosta³y konsekwentnie zorientowane

konsekwentn¹ strategiê platformo-

Viessmann s¹ oni zapoznawani nie

zarówno na potrzeby instalatora, jak

w¹.

tylko z najnowszymi osi¹gniêciami

i u¿ytkownika instalacji.

Na bazie konstrukcji modu³owej

techniki, ale i wyczerpuj¹co szkoleni

kompletuje siê szkielet podstawowy

w zakresie stale zmieniaj¹cych siê

z modu³ami funkcjonalnymi, otrzy-

wymagañ. Dziêki temu Twój instala-

Dobre wzornictwo

muj¹c najró¿norodniejsze wersje

tor jest fachowcem firmy

to skromne wzornictwo

urz¹dzeñ. Uzyskuje siê w ten sposób

Viessmann.

du¿¹ iloœæ czêœci zunifikowanych,
Sformu³owana w taki sposób dekla-

jednolite i ³atwe do wykonania ope-

Vitotec oferuje wielostronny, a jed-

racja funkcjonalnoœci zdecydowa³a

racje monta¿owe oraz pe³en asorty-
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Viessmann i innowacyjnoœci¹.
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2001
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Technika sanitarna,
grzewcza i wentylacyjna
Nagroda Federalna Product Design 2000/2001
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Zak³ady Viessmann

Viessmann oferuje
wielostronny,
a mimo to jednolity program produktów dla ka¿dych potrzeb i ka¿dych wymagañ

Viessmann, zatrudniaj¹cy prawie 6800 pracowników jest jednym z najbardziej znacz¹cych w skali œwiatowej producentów
wyrobów techniki grzewczej. Produkowane przez firmê kot³y stoj¹ce s¹ najczêœciej
kupowan¹ mark¹ w Europie. Marka
Viessmann jest synonimem kompetencji
i innowacyjnoœci. Grupa Viessmann oferuje wiêc kompletny program wyrobów na
najwy¿szym poziomie technologicznym
i dok³adnie do nich dopasowan¹ technikê
systemow¹. Przy ca³ej swej ró¿norodnoœci
nasze produkty maj¹ jednak coœ wspólnego: zawsze wysoki standard jakoœciowy,
wyra¿aj¹cy siê niezawodnoœci¹ eksploatacyjn¹, oszczêdnoœci¹ energii, poszanowaniem œrodowiska naturalnego i komfortem
obs³ugi.
Wiele z opracowanych przez nas rozwi¹zañ sta³o siê drogowskazem dla bran¿y,
tak w konwencjonalnej technice grzewczej,
jak i w dziedzinie energii odnawialnych
– na przyk³ad technika solarna i pompy
ciep³a. We wszystkich naszych rozwi¹zaniach pozostajemy wierni naszej filozofii
osi¹gania najwiêkszego po¿ytku: dla naszych klientów, dla naszego œrodowiska
naturalnego i dla naszych partnerów
− zak³adów instalatorskich.
Centra Nowoczesnej Techniki Grzewczej
firmy Viessmann:
Polska Po³udniowo-Zachodnia
ul. Karkonoska 65, 53-015 Wroc³aw,
tel. 071/36 07 100, fax 071/36 07 101
Polska Pó³nocno-Zachodnia
ul. Poznañska 181, 62-052 Komorniki k/Poznania
tel. 061/89 96 200, fax 061/89 96 201
Polska Po³udniowo-Wschodnia
ul. Gen. Ziêtka 126, 41-400 Mys³owice,
tel. 032/22 20 300, fax 032/22 20 301
Polska Pó³nocno-Wschodnia
ul. Pu³awska 41, 05-500 Piaseczno,
tel. 022/71 14 400, fax 022/71 14 401

Wisz¹ce kot³y kondensacyjne na gaz
i olej

Polska Pó³nocna
ul. Chmielna 63/64, 80-748 Gdañsk,
tel. 058/32 09 500, fax 058/32 09 501
Zak³ad Produkcyjny w Legnicy
ul. Jaworzyñska 289, 59-220 Legnica,
tel. 076/87 68 000, fax 076/87 68 001

Policealne Studium Nowoczesnych
Technik Grzewczych
akademia@viessmann.pl

Internet: www.viessmann.pl
e-mail: info@viessmann.pl

Twój zak³ad instalatorski:

Zmiany techniczne zastrze¿one
Wygl¹d i wyposa¿enie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie s¹ wi¹¿¹ce dla firmy Viessmann
i nie stanowi¹ oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Szczegó³owe elementy wyposa¿enia mog¹ mieæ wp³yw
na cenê i wymagaj¹ uzgodnienia, przed z³o¿eniem zamówienia, z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.

Adresy oraz telefony Partnerów i Doradców
Handlowych na terenie ca³ego kraju otrzymaj¹
Pañstwo w powy¿szych Centrach Nowoczesnej
Techniki Grzewczej lub na stronie internetowej.

