Akční nabídka Gabotherm®
Tepelný komfort od podlahy
s odměnou navíc

Kup sestavu
podlahového vytápění

Gabotherm 1.2.3 GPV 240
a získej montérky,
kšiltovku a 2x tričko.

Kup sestavu
podlahového vytápění

Gabotherm 1.2.3 GPV 160
a získej montérkové
kraťasy a 2x tričko.

Platnost akční nabídky od 15. 8. 2020 do 31. 10. 2020

Odměna Gabotherm®
rychle a jednoduše
1.

Kup sestavu GPV 240 nebo GPV 160

2.

Nafoť doklad/fakturu

3.	Pošli na gabotherm@wolfcr.cz
včetně velikosti a adresy doručení

Sestava GPV 240 obsahuje:
Obj. číslo

Název

Množství

Bal.

GPV 240

Sestava 240 m - systém 1.2.3

10123

systémová deska 1.2.3., 30-2, černá

243 m2

40 ks

12724H

HR-PB hetta DD 15 x 1,5

1200 m

2x 600 m

12715H

HR-PB hetta DD 15 x 1,5

400 m

2x 200 m

00193

GTF-RDS dilatační pás

250 m

10 ks

2

Cena sestavy

133 500 Kč

Sestava GPV 160 obsahuje:
Obj. číslo

Název

Množství

GPV 160

Sestava 160 m - systém 1.2.3

10123

systémová deska 1.2.3., 30-2, černá

12715H

Bal.

2

157,96 m2

26 ks

HR-PB hetta DD 15 x 1,5

800 m

4x 200 m

12714H

HR-PB hetta DD 15 x 1,5

240 m

2x 120 m

00193

GTF-RDS dilatační pás

150 m

6 ks

Cena sestavy

89 200 Kč

Podmínky Akční nabídky:
Uvedené ceny jsou akční brutto ceníkové ceny v Kč bez DPH.
Na akční ceny se vztahují platné obchodní a rabatové podmínky.
Wolf ČR si vyhrazuje právo Akci upravovat, měnit, prodloužit, případně předčasně ukončit.
Akci není možné kombinovat s jinými akcemi Gabotherm.
Speciální nabídka je platná pro objenávky přijaté do 31. 10. 2020.

Výhody systému Gabotherm®
Gabotherm® 1.2.3 - mokrý systém
je systém podlahového vytápění s přímým uložením trubek do potěru,
přitom může být použit jak cementový potěr s přísadami, tak i anhydritový (tekutý) potěr. Montáž systému 1.2.3 je ve srovnání s jinými
systémy lehčí a rychlejší. Systém Gabotherm® 1.2.3 lze přizpůsobit
jakémukoliv prostoru.
Polybutenová trubka Gabotherm® hetta 15 × 1,5 mm má vzhledem
k nepatrné tloušťce stěny podstatně větší ohebnost/pružnost a současně má stejný průtok jako běžně používaná trubka 16 × 2 mm.

K trubce gabotherm® hetta byla speciálně vyvinuta systémová
deska s integrovanou tepelnou izolací, s izolací proti kročejovému
hluku (28 dB) na všech druzích povrchu a izolací proti vlhkosti
z polystyrenu, s výstupky pro uchycení trubek. Tuto základní desku
s tvrdou vrchní vrstvou, která má značku kvality RAL, lze velmi snadno
upravovat na požadovanou velikost ořezávacím nožem. Kladení desek
je bezodpadové. Desky jsou dodávány s přesahem fólie, kterým jsou
navzájem spojeny. Trubky mohou být do desky ukládány s rozestupem
75 mm a jejich násobky. Díky tomu je montáž systému 1.2.3 velmi
jednoduchá.

Wolf Česká republika s.r.o.
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